
ALGEPS 

 
REVISTA DE GEOLOGIA, SÈRIE B 
nº 533 - Octubre del 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 
MINERALÒGICA PELS DEPARTAMENTS DE 
L¨AUDE I DELS PIRINEUS ORIENTALS 
(CATALUNYA NORD), COMARQUES DEL 
PERAPERTUSÉS, FENOLHEDA I ROSSELLÓ: 
DES DE CUCUGNAN A SAINT PAU DE 
FENOLHET I A ILLA DE TET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Mata-Perelló 
_________________________________________________________________ 
 
Aquest recorregut va ésser experimentat amb docents el dia 4 DE JULIOL DEL 2009 
 



 2 

ALGEPS, Sèrie B 
Edita: MUSEU DE GEOLOGIA DE LA UPC 
D.L.B. - 28178 - 92 
ISSN 1132-7014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 
MINERALÒGICA PELS DEPARTAMENTS DE 
L¨AUDE I DELS PIRINEUS ORIENTALS 
(CATALUNYA NORD), COMARQUES DEL 
PERAPERTUSÉS, FENOLHEDA I ROSSELLÓ: 
DES DE CUCUGNAN A SAINT PAU DE 
FENOLHET I A ILLA DE TET / 04b DE JULIOL 
DEL 2009 
 
 
 
Per Josep M. MATA – PERELLÓ 
 
 
 
ADVERTIMENT PREVI 
 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 
es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 
cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.  
 

A l’igual que en altres recorreguts, recomanem cercar la màxima informació 
sobre l’estat dels camins.  
 

Per d’altra banda, i com de costum, recomanem tenir el màxim respecte per la 
natura, tant al llarg d’aquesta recorregut, com en qualsevol moment, al seu marge. 
 
 
 
BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva totalitat pel 
Sistema Pirinenc. Més concretament ho farà pels denominats Prepirineus, per les ara 
denominades Serres Marginals Prepirinenques Septentrionals. Tanmateix ho farà per la 
Depressió del Rosselló   

 
Així, el recorregut s’iniciarà als denominats Prepirineus (per les ara denominades 

Serres Marginals Prepirinenques Septentrionals) i més concretament dintre de la Serra de 
les Corberes, per la qual es transitarà en fona part del recorregut, fins arribar prop de 
Balesta. En aquest recorregut trobarem afloraments dels materials mesozoics i dels 
paleozoics, segons els llocs. 

  
Desprès el recorregut transitarà ja sols per la denominada Depressió del Rosselló, 

fins a la fi del recorregut. En aquest darrer tram es trobaran terrenys cenozoics, neògens, 
molt sovint recoberts per terrenys quaternaris. 
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Per d’altra banda, el recorregut transitarà pel Departament de l´Aude (per les 
comarques de Leucate i del Perapertusés, fonamentalment) i també pel  Departament dels 
Pirineus Orientals. 

 
 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 

Es centraran en els aspectes geològics, estructurals, geomorfològics i mineralògics 
que apuntarem a continuació: 
 
 1.- Estudi de l’estructura dels relleus prepirinencs de la Serres Marginals 
Nordpirinenques, que es tallaran entre Cucugnan i les immediacions de Vinça. 
Fonamentalment, formant part de la Serra de les Corberes  
 

2.- Observació i descripció dels materials mesozoics (del Cretàcic, 
fonamentalment) i dels paleozoics (de l´Ordovicià i del Devonià), que trobarem a la Serra 
de les Corberes. 
 

3.- Estudi i observació de la Depressió del Rosselló, per la qual es circularà a la fi 
del recorregut, pels voltants de Balesta, fins arribar a Illa de Tet. 

 
4.- Observació, si s’escau dels materials neògens i quaternaris que reblen la 

Depressió del Rosselló, que veurem a l´inici del recorregut. 
 

5.- Estudi de les relacions entre les dues unitats geològiques esmentades: entre la 
Serra de les Corberes i la Depressió del Rosselló.  
    

6.- Reconeixement de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut del 
present itinerari, com les següents, d’acord amb el sentit de la marxa: 
6A) de les mineralitzacions de bauxita, associades a rebliment d’origen kàrstic, que 
trobarem prop de Mauri. 
6B) de les mineralitzacions ferruginoses associades a rebliment kàrstic, que trobarem a 
diferents indrets de la Fenolheda, com a l´Esquerda, Rassigueres i Vilarmau entre altres 
indrets. 
 

7.- Observació de les explotacions mineres relacionades amb les mineralitzacions 
esmentades a l’apartat anterior. 

 
8.- Observació. Si s’escau de les restauracions dutes a terme per tal d´aminorar 

l´impacte ambiental a les explotacions anteriorment esmentades. 
 

8.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic, que 
anirem trobant al llarg del present recorregut. Així, cal fer un esment del relacionat amb el 
Congost de Galanus, entre altres indrets.  

 
8.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Miner, que 

anirem trobant al llarg del present recorregut.  
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ANTETEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

En relació a aquest recorregut, no coneixem cap altre antetedent, ni parcial ni 
general. Així, aquest es pot considerar com a una novetat.   
 

Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que han 
estat prèviament descrites per nosaltres en MATA-PERELLÓ (1994 - 2004), en un breu 
treball inèdit. Tot i així, la principal informació es pot trobar al treball de BERNAIN, 
FABREAU I AYMAR (2005).  

 
I pel que fa a l’estructura geològica, ens remetérem a RIBA et altri (1976), i a 

GUIMERÀ et altri (1992). En ambdós treballs, es fa referència a l’estructura geològica 
dels Països Catalans. Per d’altra banda, també ens cal fer referència de BRGM (l975). 
 

Finalment, cal dir que tots aquests treballs, es trobaran relacionats, per estricte 
ordre alfabètic, dintre de l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA, al qual es remetem, pel 
que s’escaigui. 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L’ITINERARI. 
 

Aquest recorregut, s´inicía a la localitat de Cugugnan, des d´on s’anirà cap a la 
població de Mauri. En aquest trajecte es farà la primera aturada del recorregut, poc abans 
d’arribar a la darrera població esmentada. 

 
 Tot seguit, el recorregut es dirigirà cap a Sant Pau de Fenolhet, per on es faran 

diverses aturades. I tot seguir, seguint el riu Agli, el recorregut es dirigirà cap a les 
poblacions de: l´Esquerda, Rassigueres i Vilarnau, per on es faran diverses aturades 
prop d’antigues mines de ferro.  

 
Finalment, el recorregut es dirigirà cap a Balesta i Illa de Tet, per on finalitzarà 

després de fer les darreres aturades.  
 
  
 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 
 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie 
d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi 
donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També 
indicarem el terme municipal i la comarca on es troba. 
 

Per d’altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número 
dels mapes topogràfics, a escala 1:50.000 d´lGN, on es troba situada la parada considerada. 
En aquesta ocasió serà algú dels següents: 2547 i 2548 

 
Així doncs, la relació general de les diferents aturades ordenades segons el 

recorregut és la següent: 
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PARADA 1 – CONDICIONAL. SORTIDA DE CUCUGNAN. (terme 
municipal de Cucugnan, comarca del Perapertusés, Departament de l’Aute). 
(Full 2447). 
 

El recorregut de l’itinerari l’iniciarem dintre de les Serres Pirinenques 
Septentrionals, concretament a la Serra de les Corberes. Així, ho farem prop de la localitat 
de Cucugnan, la més meridional de la comarqueta del Perapertusés. L’aturada la farem 
en sortir de la població anant cap a Mauri. 

 
Com ja hem dit, aquesta població es troba dintre de les denominades Serres 

Pirinenques Septentrionals, dintre de la Serra de les Corberes. Aquí aflorem materials 
carbonatats mesozoics del Cretàcic, els quals es troben prop dels afloraments paleozoics 
de Padern i de Tuixa. 

 
Aquí hi ha un bon indret d’observació d’aquests materials i del conjunt de 

l´esmentada Serra de les Corberes, per on ens trobem ara situats. 
 
 
PARADA 2. CLOT DE SELLERS, (terme municipal de Mauri, Comarca de 
les Fenolhedes, Pirineus Orientals). (Full 2448). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal anar cap al Sud, amb la intenció d’arribar a 
Mauri, tot i així, en arribar a les immediacions del Clot de Sellers, si s’escau, farem una 
nova aturada, a uns 6 Km de l’anterior. En aquest recorregut hem passat del Departament 
de l´Aude al Departament dels Pirineus Orientals; i de la comarca del Peraperusés a la de 
la Fenolheda, on ara som. 

 
Per d’altra banda, en tot aquest recorregut, hem transitat sempre entre afloraments 

dels materials mesozoics carbonatats, els quals formen part de la Serra de les Corberes, on 
ara continuem estant situats. 

 
En aquest indret hi ha un aflorament de mineralitzacions bauxitíferes de rebliment 

de cavitats d’origen kàrstic. Aquestes cavitats es troben entre els afloraments dels 
materials carbonatats del Cretàcic. 

 
 Entre els minerals presents cal parlar del diferents constituents de les bauxites. 

Així, entre els minerals d’alumini cal fer esment dels següents: BOEHMITA, DIASPOR i 
GIBBSITA; així com del ALUMOGEL. Entre els de ferro, acompanyants dels anteriors, 
cal parlar de l´HEMATITES i de la GOETHITA (sovint terrosa i limonítica). 

 
Finalment, cal dir que es tracta d’un indici de bauxita, que al seu moment es va 

intentar explotar, sense cap mena d’èxit. 
 
 

PARADA 3. CONGOST DE GALANUS. terme municipal de Saint Pau de 
Fenolhet, Comarca de les Fenolhedes, Pirineus Orientals). (Full 2548). 
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal seguir el recorregut cap a la ja propera 
població de Mauri. Després ens caldrà agafar la carretera N- 117, per tal d’arribar a Sant 
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Pau de Fenolhet, la capital comarcal de la Fenolheda, on ara som. Des d’aquí, ens 
convindrà iniciar una fillola cap al Nord, per tal d’anar cap al Congost de Galanus, tot 
remuntant el riu Agli. Posteriorment, farem una aturada en aquest indret a uns 15 Km de 
l’anterior i a uns 4 de Saint Pau de Fenolhet. 

 
En aquest recorregut, ens haurem mogut sempre dintre de la Serra de les Corberes, 

entre afloraments dels materials carbonats cretàcics (en especial al principi i a la fi del 
recorregut). Precisament, aquests son els materials que apareixen a l´indret de l’aturada. 

 
En aquest indret, el riu Agli ha obert un interessant (i estret) congost, en travessar 

aquests materials carbonatts cretàcics. 
 

 
PARADA 4. PONT DE LA FOU. terme municipal de Saint Pau de 
Fenolhet, Comarca de les Fenolhedes, Pirineus Orientals). (Full 2548). 
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal retornar cap a Saint Pau de Fenolhet, 
amb la intenció de continuar el recorregut cap al Sud, tot seguint el curs del riu Agli, anant 
ara cap a l´Esquerda. Poc després de deixar Saint Pau de Fenolhet farem una nova aturada 
(a 1 Km del poble) i a uns 6 de l’anterior. 

 
En aquest recorregut, ens haurem trobat afloraments dels materials esmentats a la 

parada anterior. Així, haurem trobat afloraments dels trams carbonatats cretàcics de la 
Serra de les Corberes, on ens continuem trobant situats. 

 
En aquest indret hi ha un interessant congost obert pel riu Agli en travessar aquests 

trams carbonatats acabats d’esmentar. 
 
 
PARADA 5 – CONDICIONAL. MINA DE FERRO DE L´ESQUERDA. 
(terme municipal de l´Esquerda, Comarca de les Fenolhedes, Pirineus 
Orientals). (Full 2448). 
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal seguir el recorregut cap l´Esquerda, 
tot seguint per la carretera N- 618. A uns 4 Km de la parada anterior arribarem al poble. 
Després, des d’aquí ens caldrà anar cap al Nord, per tal d’arribar a les antigues mines de 
ferro, a poc més de 1 Km del poble. 

 
En aquest recorregut, efectuat entre els materials de les Serres Marginals 

Prepirinenques hem tornat a trobar afloraments dels materials paleozoics, els quals es 
troben constituïts per trams d’esquists i de calcosquistos, fonamentalment. 

 
Precisament, aquests son els materials que apareixen a l´indret de l’aturada. Aquí 

hi ha una mineralització ferruginosa de rebliment de cavitats d’origen kàrstic. Es troba 
localitzada entre afloraments de l´Ordovicià. 

 
Els minerals presents són, entre altres: GOETHITA (terrosa i limonítica), 

HEMATITES, LEPIDOCROCITA (com el primer), SIDERÒGEL (com el primer), 
PIRITA, CALCITA, SIDERITA i QUARS.   
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PARADA 6 – CONDICIONAL. MINA DE FERRO DE RASSIGUERES. 
(terme municipal de Rassigueres, Comarca de les Fenolhedes, Pirineus 
Orientals). (Full 2548). 
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal retornar cap a l´Esquerda, per tal de 
continuar ara el recorregut cap a Lansac i cap a les immediacions de Rassigueres. Poc 
abans d´arribar-hi ens caldrà anar cap a Caramany. En arribar a Tournafort, caldrà fer 
una nova aturada, a uns 5 Km de l´anterior. Així, aquesta aturada la farem a les antigues 
mines de ferro de Tournafort. 

 
En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials esmentats a la parada 

anterior; així, ara ens trobem davant d´un aflorament de calcàries paleozoiques, les quals 
pertanyen a l´Ordovicià. 

 
En aquest indret hi ha una interessant mineralització de rebliment de cavitats 

d´origen kàrstic. Aquestes mineralitzacions es troben encaixonades entre afloraments de 
trams carbonatats de l´Ordovicià. 

 
Entre els minerals presents, com al cas anterior, cal fer esment dels següents:  

GOETHITA (terrosa i limonítica), HEMATITES, LEPIDOCROCITA (com el primer), 
SIDERÒGEL (com el primer), PIRITA, CALCITA, SIDERITA i QUARS.   
 
 
PARADA 7 – CONDICIONAL. MINA DE FERRO DE VILARNAU, 
(Vilarmau, terme municipal de Rassigueres, Comarca de les Fenolhedes, 
Pirineus Orientals). (Full 2548). 
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal seguir el recorregut cap al Sud, amb la 
intenció d´arribar a Caramany. Tot i així, en passar per prop de Vilarnau, es pot fer una 
aturada en una antiga mina de ferro. Així, des de la parasda anterior, haurtem recorregut 
uns 4 Km més. 

 
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a la parada 

anterior. Així, aquests són els que ara apareixen a l´indret de l´aturada, els materials que 
ja haviem trobat a les dues parades anteriors. 

 
 Així, en aquest indret hi ha una interessant mineralització de rebliment de cavitats 

d´origen kàrstic. Aquestes mineralitzacions es troben encaixonades entre afloraments de 
trams carbonatats de l´Ordovicià. Així, els minerals reblen cavitats entre els materials 
carbonatats de ´Ordovicià. 

 
Entre els minerals presents, com al cas anterior, cal fer esment dels següents:  

GOETHITA (terrosa i limonítica), HEMATITES, LEPIDOCROCITA (com el primer), 
SIDERÒGEL (com el primer), entre els minerals menes de ferro. 

 
Per d´altra banda, també es troben presents altres minerals com els següents: 

PIRITA, CALCITA, SIDERITA i QUARS.   
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PARADA 8. PEDRERA DE BALESTÀ, (terme municipal de Balestà, 
comarca del Rosselló). (Full 2448). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal anar cap al Sud, tot anant ara cap a 
Caramany. Després ens caldrà anar cap a Balestà – Belestà, per on farem una nova 
aturada, a uns 8 Km de l’anterior. 

 
En aquest recorregut, hem entrat aviat a la Depressió del Rosselló hi haurem 

començat a trobar afloraments dels materials detrítics. Tot i així, en aquest indret hi ha una 
antiga explotació dels trams carbonatats cretàcics. 

 
En aquest indret hi ha vella explotació dels trams carbonatats del Cretàcic, on ara 

ens trobem situats. 
 
 
PARADA 9 - CONDICIONAL. TEULERIA, (terme municipal d´Illa de Tet, 
comarca del Rosselló). (Full 2448). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal anar cap al Sud, tot seguint la carretera N-618, 
per tal d’arribar a les immediacions de Illa de Tet, per on farem la darrera aturada del 
recorregut de l’itinerari. 

 
En aquest recorregut, hem circulat fonamentalment per entre els materials terciaris i 

quaternaris que reblen la Depressió del Rosselló, on ara ens trobem situats. 
 
En aquest indret hi havia una antiga teuleria. En ella s’utilitzaven els materials 

lutítics cenozoics, del neogen, que reblen l´esmentada Depressió del Rosselló. 
 
 

 
EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 
L’ITINERARI 
 
_______________________________________________________ 
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