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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA VAL 
D’ARAN: DES DE SALARDÚ A VARRADÓS I A LES 
MINES DE LIAT / 25 DE JULIOL DEL 2009 
 
 
 
 
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.  
 

També recomanem que es demani informació sobre l’estat dels diferents trams de 
les pistes forestals, per les quals s’ha de circular, en el recorregut de l’itinerari, per tal 
d’evitar problemes secundàries. En aquesta ocasió, el recorregut transitarà per alguns 
trams dificultosos, especialment entre Bagergue i el coll de Varradós. 
 

Per d’altra banda, i a l’igual que en altres recorreguts semblants, recomanem 
tenir el màxim de cura i de respecte, entorn de la Natura que ens rodeja. 
 
 
 
BREU INTRODUCCIÓ 
 

També en aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva totalitat 
pel Sistema Pirinenc; i més concretament pels denominats Apilaments Antiformes de la 
Zona Axial Pirinenca.   

 
Així, el recorregut s’iniciarà a la localitat de Salardú (dintre de la comarca de la 

Val d’Aran). Des d’aquesta població, el recorregut anirà cap a la població de Bagergue, 
des d´on es continuarà per pista cap a la Ribera de Lana i cap a la Collada de Varradós. 
Després (i a peu) el recorregut es dirigirà cap al Nord, cap a les immediacions del Tuc 
d´Armeros i cap a les Mines de Liat.  

 
Des d’aquí, el recorregut anirà cap a l´Estanh Long de Liat, des d´on es retornarà 

cap al Coll de Varradós, passant pel Pla de Tor. 
 
 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 

Es centraran en els aspectes geològics, geomorfològics i mineralògics que 
apuntarem a continuació: 
 

1.- Observació de l’estructura dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial 
Pirinenca, per entre la  qual discorrerà la totalitat de recorregut del present itinerari.  
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2.- Observació dels materials paleozoics (amb presència de terrenys del Cambro-
Ordovicià al Devonià), que formen part dels relleus pirinencs que constitueixen els 
Apilaments Antiformes de la Zona Axial. Aquests materials es tallaran al llarg de la zona 
esmentada a l’apartat anterior. En la seva major part pertanyen a l´Ordovicià i es troben 
constituïts per trams d’esquistos, calcosquistos, nivells carbonatats i quarsites. 
 

3.- Reconeixement de les diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut, 
com les mineralitzacions estratiformes de Pb-Zn. Aquestes es troben encaixades els nivells 
carbonatats de l´Ordovicià. Les trobarem per les immediacions del Tuc d´Armeros (Mina 
Reparadora) i a les Mines de Liat. 
 

4.- Reconeixement de les explotacions mineres, antigues i actuals, relacionades 
amb les mineralitzacions esmentades a l’apartat anterior. 
 

5.- Observació dels impactes produïts per les explotacions anteriors, sobre el Medi 
Natural. I observació de les restauracions ambientals, especialment de les naturals (es a dir: 
de les no antròpiques). 
 

6.- Observació, al llarg del recorregut, dels diferents indrets relacionats amb el 
Patrimoni Geològic, Dintre d’aquest. cal fer esment del relacionat amb la morfologia 
glacial, com lla dels diferents plans (antigues llacunes colmatades de sediments), com el 
Plan de Pas Estret i el ja conegut Plan de Tor. També de diferents indrets relacionats amb 
la morfologia kàrstica, com l´Horat de l´Unhola.  

 
7.- Observació, al llarg del recorregut, dels diferents indrets relacionats amb el 

Patrimoni Miner. Així, aquí cal parlar del relacionat fonamentalment amb les Mines de 
Liat, entre altres indrets.. 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 

En relació a aquest recorregut, no coneixem l’existència de cap antecedent 
bibliogràfic. Així, aquest itinerari constitueix per ell mateix un antecedent. 
 

Pel que toca al coneixement de les estructures geològiques que veurem en aquest 
itinerari hi ha antecedents, de caràcter estructurals, i relatius al conjunt dels Països 
Catalans, són els següents: RIBA et altri (1976) i GUIMERÀ (1982); així com també al 
treball de l’antic Servei Geològic de Catalunya SGC (1990). 
 

Finalment, i pel que fa a les mineralitzacions que trobarem al llarg del recorregut, 
ens referirem a: MATA-PERELLÓ (1991), en un estudi relatiu al conjunt de les 
mineralitzacions catalanes. 
 

Evidentment, totes aquestes referències bibliogràfiques, figuraran degudament 
relacionades, per ordre alfabètic, dintre de l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES 
BIBLIOGRÀFIQUES. 
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DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L’ITINERARI 
 

El recorregut d’aquest itinerari es desenvoluparà íntegrament per la comarca de la 
Val d’Aran. Així, s’iniciarà a la localitat de Salardú, des d´on s’anirà cap a Bagergue  i 
cap a la Ribera de Lana. Després el recorregut continuarà pel camí que es dirigeix cap a la 
Val de Varradós.  

 
Més endavant, en arribar al Collet de Varradós, convindrà deixar la pista per tal de 

continuar a peu, anant ara cap al Nord. Així, ens convindrà passar pel sector oriental del 
Tuc d´Armeros i per les Mines de la Reparadora. En arribar-hi farem una nova aturada. 

 
Després, el recorregut es dirigirà cap al Nord, cap a les Mines de Liat. En arribar-hi 

es farà una llarga aturada. Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap a l´Estanh Long de 
Liat, per on es farà una nova aturada.  

 
Posteriorment el recorregut es dirigirà cap al Plan de Pas Estret i cap el Plan de 

Tor, per on es faràs diverses aturades. I, posteriorment, el recorregut es dirigirà cap al 
Collet de Varradós, per on finalitzarà.  
 
 
 
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 
del mapa topogràfic, a escala 1:50.000, on es troba situada la parada considerada. En 
aquesta ocasió utilitzarem una doble nomenclatura: per una banda. Així, sols utilitzarem un 
full de la CME ("Cartografia Militar de España"); concretament el 149 (o d´Isil) .  
 

Així, passarem a continuació, a fer una referència ordenada, de les diferents 
aturades que composen el recorregut del present itinerari. 

 
 
PARADA 1 – CONDICIONAL. RIBERA DE LA LANA, (Bagergue, terme 
municipal de Naut Aran, comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Tot i que el recorregut l’haurem iniciat a la població de Salardú, ens caldrà anar 
cap la propera població de Bagergue. Aquí agafarem inicialment el camí que dirigeix cap 
a les Mines de Liat, però ben aviat ens desviarem per l’esquerra, pel camí que se’n va cap 
a la Val de Varradós. En  aquest trajecte passarem a l’altra banda de l´Arriu Unhola i de 
la Ribera de la Lana. En començar a pujar cap al Collet de Varradós, podem fer una 
primera aturada, a uns 2 Km de Bagergue. 

 
En aquest trajecte, haurem trobat afloraments dels materials paleozoics dels 

Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, on ara ens trobem. Aquests materials 
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són fonamentalment de l´Ordovicià i es troben constituïts per esquistos, quarsites, 
calcosquistos i trams carbonatats. Tot i així, molt sovint es troben recoberts per materials 
detrítics quaternaris, procedents en bona mart de les morrenes glacials, dels depòsits 
fluvials i dels derrubis de pendent. 

 
Precisament, en aquest indret hi ha un antic llac d’origen fluvial (de barrera 

morrènica) cobert per aquests sediments quaternaris. 
 
 
PARADA 2 – CONDICIONAL. COLLET DE VARRADÓS, (Bagergue, 
terme municipal de Naut Aran, comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que ascendeix 
ràpidament cap al Collet de Varradós. En arribar-hi, a uns 2 Km i escaig d´on hem fet la 
parada anterior, en podem fer una altra. Per d’altra banda, en aquest indret ens cal deixar 
els cotxes, per seguir el camí a peu.  

 
En aquest recorregut, hem seguit la tònica del recorregut de la parada anterior, i 

haurem trobat afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià (tot i que prop del 
collet també n’apareixeran del Silurià, amb pissarres negres). Aquests materials formen 
part dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, per on es desenvoluparà tot 
el recorregut de l’itinerari. 

 
 
PARADA 3. MINES DE LA REPARADORA, (terme municipal de Vilac, 
comarca del Pallars Sobirà). (Full 149).      
 

Després de fer la parada anterior cal continuar a peu per un corriol no 
assenyalat, anant cap al Nord (si fa malt temps, cal anar per un corriol que descendeix a 
l´Arriu Unhola). Així, anirem cap al Nord, per tal d’aproximar-nos cap al Tuc d´Armeros, 
que vorejarem per seu cantó Est. Per les immediacions d’aquest tuc, tot i que més a prop 
del Tic de Pica Palomera, trobarem les antigues Mines de la Reparadora, per on farem 
una nova aturada, a uns  riu amunt, remuntant l´Unhola. A poca distancia de l’aturada 
anterior es pot fer una nova aturada a uns 4 Km del Collet, havent pujat uns 300 – 400 
metres de desnivell. 

 
Com als casos anteriors, tot aquest recorregut l’haurem fet entre afloraments dels 

materials paleozoics de l´Ordovicià i del Silurià, els quals formen part dels Apilaments 
Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, per on ens trobem. 

 
Per d’altra banda, haurem observant una interessant morfologia glacial, amb valls 

penjades sobre la vall principal de l´Arriu Unhola. De fet, haurem passat per prop de petits 
estanyols d’origen glacial, com l´Estanh Nere i d’altres. 

 
A l´indret de l’aturada ens trobarem amb una antiga zona minera, les Mines de la 

Reparadora (de Pb-Zn) Aquestes mines es relacionen sobre unes mineralitzacions 
estratiformes, tot i que la mineralització es filoniana en part. Entre els minerals presents cal 
parlar del següents: ESFALERITA, GALENA, PIRITA. Amb ells es troben també 
CALCOPIRITA, PIRITA. GOETHITA, HEMATITES, ....  
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 Aquestes explotacions mineres es van dedicar al benefici dels minerals de Pb i Zb, 
concretament de la GALENA i de l´ESFALERITA.  I, finalment, pel que fa al Patrimoni 
Miner, cal dir que aquest es limita a les diferents bocamines i a les seves escombreres. 

 

 
 

Mines de la Reparadora, sota la Tuca Palomera 
 
 
PARADA 4 - CONDICIONAL. ESTANH DE PICA PALOMERA, (terme 
municipal de Vilac, comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal continuar cap al Nord, passant aviat 
pel Coll d´Ansa de Caudera, i arribant després a l´Estanh de Pica Palomera, molt prop de 
les Mines de Liat, En aquest indret, a uns 2 – 3 Km de la parada anterior, si s’escau en 
podem fer una altra aturada. 

 
Com  als recorreguts anteriors, en aquest tram haurem trobat afloraments dels 

materials paleozoics (predominantment de l´Ordovicià), dels Apilaments Antiformes de la 
Zona Axial Pirinenca. Entre aquests materials predominen per aquests indrets els de 
caràcter carbonatat. 

 
En aquest indret hi ha un interessant llac d’origen glacial. Es tracta de l´Estanh de 

Pica Palomera. Per d’altra banda, per la vora del llac ja s’observen treballs miners. 
Aquests són similars als de la parada anterior i als que veurem a continuació. Aquests 
formen part del Complex Miner de les Mines de Liat. 
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Estanh de Pica Palomera 
 
PARADA 5. COMPLEX MINER DE LES MINES DE LIAT, (terme 
municipal de Vilac., comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal continuar lleugerament cap al Nord, i 
ben aviat arribarem al Complex Miner de les Mines de Liat, per on farem una llarga i 
extensa aturada. Haurem recorregut, des de la parada anterior menys de 0´5 Km.  

 
En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials de l´Ordovicià, tot i 

que predominaran per arreu els materials carbonatats i els calcosquistos de l´Ordovicià 
(dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca). Aquests materials son els que 
predominen pels indrets de les mines, especialment les anomenades “calcaries de 
Bentallou”, on es troben localitzades les mineralitzacions.  
 

Com a les diferents zones mineres que hem anat trobant,  les mineralitzacions són 
fonamentalment de Pb-Zn, amb presencia, entre altres minerals de: CALCOPIRITA, 
ESFALERITA, GALENA, PIRITA i QUARS com a minerals primaris. De tots ells, els 
beneficiats han estat l´ESFALERITA i la GALENA, ja que les mines (explotades a 
diferents èpoques, la darrera a mitjans del passat segle, fins prop de l’any 1970) es van 
dedicar al benefici del cinc i del plom (amb subproducció de l’argent inclòs a les galenes). 
Com a minerals d’alteració, formats a partir dels anteriors, hi ha GOETHITA (limonítica), 
ATZURITA, CERUSSITA, MALAQUITA, ANGLESITA, PIROMORFITA,.... entre 
altres.  També es troben presents altres minerals com: HEMATITES, PIROLUSITA 
(dendrítica), ANQUERITA, CALCITA, DOLOMITA, ...  

 
La mineralització es fonamentalment estratiforme, amb un claríssim control 
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sedimentari, relacionant amb les calcaries abans esmentades. Tot i així, part de la 
mineralització ha estat remobilitzada, passant a tenir un cert caràcter filonià, amb un clar 
control estructural. Tot i així, la mineralització es fonamentalment estratiforme. 

 

 
 

Bocamina oberta en un anticlinal de las calcaries.  
Es fa palesa la mineralització estratiforme 

 
Pel que fa al Patrimoni Miner de les Mines de Liat, cal dir que en aquest cas es 

força important (inclús més que el de les mines anteriorment vistes), distribuint-se per 
amples zones, tant del terme de Vilac (com aquí) com dels de Canejan (per on havia un 
llarg telefèric que baixava el mineral extret fins al carregador de Pontaut). Així, es pot 
parlar dels següents elements,  
 

- bocamines i escombreres, en aquest cas hi ha més de 30 bocamines amb les seves 
corresponents escombreres 

 
- plans inclinats  (de vegades dits “malacates”), per on baixava el mineral fins a les 

plataformes d´on sortien els telefèrics 
 

- telefèrics entremitjos, que conduïen el mineral cal a les estacions de càrrega del 
telefèric principal 

 
- estacions de càrrega, hi ha diverses estacions de càrrega del mineral, d´on partia el 

telefèric principal 
 

- telefèric principal, de més de vuit Km que conduïa el mineral extret fins al 
carregador de Pontaut, amb un desnivell de més de 1700 metres. D’aquest 
telefèric es conserven diferents pilones. 
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Per d’altra banda, entre aquestes calcàries es veu una interessant morfologia 
kàrstica, amb freqüents dolines per arreu 
 

 
 

Restes d’unes pilones dels telefèrics,  
entre uns afloraments karstificats de les “calcaries de Bentallou” 

 

 
 

Restes d´unes pilones del telefèric 
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Estructura del telefèric miner 
 

 
 

Descarregador de Pontaut (prop de Canejan), on arribava el telefèric 
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PARADA 6. ESTANH LONG DE LIAT, (termes municipals de Vilac i de 
Naut Aran, comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal fer un petit recorregut cap al Nord, per 
tal de baixar cap al fons de la vall, on es troba l´Estanh Long de Liat. En arribar-hi farem 
una nova aturada, a uns 2 Km de la parada anterior, però a tocar del Complex Miner de les 
Mines de Liat. 

 
En aquest recorregut haurem trobat afloraments dels materials paleozoics de 

l´Ordvicià, els quals formen part dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca. 
On estem situats des de l´inici del recorregut d’aquest itinerari, que completarem 
íntegrament dintre d´aquesta estructura. Cal dir que els materials predominants son les 
carbonatats, les anomenades “calcaries de Bentallou”.  

 
Així, en aquest recorregut haurem trobat per arreu afloraments d’aquests materials 

carbonats sobre els quals s’han dut a terme les labors mineres. Per d’altra banda, sobre 
aquests materials  s’ha desenvolupat una intensa activitat kàrstica, amplament visible per 
arreu, amb moltes dolines. Així, en aquest recorregut podem realitzar observacions 
d’aquestes activitats kàrstiques. 

 
Per d’altra banda, en aquest recorregut, també podem fer observacions de caràcter 

glacial. Precisament l´Estanh Long de Liat, te un marcat origen glacial. 
 
 

  
  

L´Estanh long de Liat 
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PARADA 7. HORAT DE L´UNHOLA,  (termes municipals de Vilac i de 
Naut Aran, comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal fer un breu desplaçament de menys de 1 
Km, anant cap a llevant, per tal d’arribar a l´Horat de l´Unhola, on farem una nova aturada 
dintre d’aquest recorregut. 

 
En aquest tram, hem anat trobant afloraments dels materials carbonatats esmentats 

anteriorment. Sobre aquests materials s’ha desenvolupat una interessant morfologia 
kàrstica, amb dolines per arreu. I, precisament l´Horat de l´Unhola, n’és un clar exemple 
d´aquesta morfologia. Aquí arriba l´Arriu Unhola I, procedent de l´Estanh Long de Liat, de 
forma que les seves aigües penetren en aquest “embut” (l´”horat”), passant a tenir una 
circulació kàrstica entre les calcàries. Posteriorment, aquestes aigües afloren al Val de 
Varradós, tot formant el conegut “Salt del Pitx” 
 

  
Horat de l´Unhola Entrada de l’aigua a l´Horat de l´Unhola 

 
 
PARADA 8. PLANETH DETH PAS ESTRET, (Bagergue, terme municipal 
de Naut Aran, comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal continuar ara pel camí que s’encamina 
cap a Bagergue, baixant per l´Arriu Unhola II. Poc després de deixar la zona kàrstica de 
Liat, arribarem a una zona estreta i posteriorment a un petit pla. Aquí farem una nova 
aturada, a uns 2 Km de la parada anterior. 

 
En aquest recorregut, haurem trobat inicialment afloraments dels materials 

carbonatats esmentats anteriorment. Posteriorment haurem trobat afloraments d’esquistos, 
quarsites i de calcosquistos. Tots aquests materials pertanyen a l´Ordovicià i es situen 
dintre dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, on estem situats des de 
l´inici del recorregut a Salardú. 

 
En aquest recorregut s’ha fet palesa, per una banda la morfologia kàrstica (visible 

amb diverses dolines que haurem trobat en el recorregut) i també la morfologia glacial, de 
la qual n’és un exemple aquest indret. Es tracta d’una antiga llacuna desenvolupada sobre 
una zona d’excavació glacial, posteriorment reblerta pels sediments que porta l´Arriu 
Unhola II.  

 
Al respecte d’aquest riu, cal dir que s’ha format aigües avall de l´Horat de 
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l´Unhola, on penetra l´Arriu Unhola I (com hem vist a la parada anterior). Aquest riuet 
procedeix de la zona kàrstica i abans d’arribar al planet on som, passar per un petit estret, 
daixò el topònim. Aquesta zona estreta que dona el nom al planet, s’ha desenvolupat sobre 
els afloraments de les quarsites i dels esquistos de l´Ordovicià. 

 
 

 
 

Planeth deth Pas Estret 
 
 

PARADA 9. PLAN DE TOR, (Bagergue, terme municipal de Naut Aran, 
comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal continuar baixant per l´Arriu Unhola, tot 
anant ara cap al Sud. En aquesta baixada trobarem la Font de l´Aulitja i posteriorment 
arribarem al fons del Pla de Tur. Aquí, a uns 1´5 – 2 Km de l’aturada anterior, en 
realitzarem una altra. 

 
En aquest recorregut, una vegada més, haurem trobat afloraments dels materials 

paleozoics esmentats anteriorment als recorreguts anteriors. Es tracta de materials de 
l´Ordovicià, els quals formen part dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca. 
Ara en aquest tram afloren fonamentalment trams d’esquistos, calcosquistos i quarsites; tot 
i que fan palesos trams de materials carbonatats. 

 
En aquest indret, es fa palesa una antiga llacuna d’origen glacial (formada 

probablement per sobrexcavació de la gelera), reblerta actualment pels sediments aportats 
per l´Arriu Unhola, que en arribar a aquest indret serpenteja meandriformenent per tot el 
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aquest pla. Per d’altra banda, sobre aquesta plana s’ha desenvolupat una interessant 
torbera, que es pot observar de tot arreu. 

 
En aquest indret també es fa palesa una surgència d’aigua; es tracta dels Güells de 

Tur, on arriben aigües procedents de circulacions kàrstiques entre els nivells de calcaries 
de l´Ordovicià.  

 
Per d’altra banda, per sobre d’aquest pla, es fa palesa una zona minera dedicada al 

benefici dels minerals de plom i de cinc. Es tracta de les Mines de Pla de Tur, 
desenvolupades sobre unes mineralitzacions estratiformes, en part filonianes per posterior 
remobilització estructural. 
 
 

 
 

Pla de Tur 
 
PARADA 10 - CONDICIONAL. COLLET DE VARRADÓS, (Bagergue, 
terme municipal de Naut Aran, comarca de la Val d’Aran). (Full 149). 
 

Després de realitzar l’aturada anterior, sols ens cal fer un recorregut ascendent, 
per tal d’anar cap al Collet de Varradós (on hem fet la segona aturada). Hi arribarem 
després d’un recorregut proper als 3 Km, fent un ascens d’uns 200 metres i escaig. 

 
Un cop més, en aquest recorregut haurem tornat a trobar els afloraments 

esmentats a les aturades anteriors. Tot i així, haurem de fer un tram ascendent entre 
afloraments de pissarres negres del Silurià, per un estret caminet (CURA¡¡¡). Tots aquests 
materials formen part dels relleus dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, 
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 En aquest tram passarem prop del Salt del Tur (o Cascada del Tur), per on l´Arriu 
Unhola s’obre pas entre els afloraments d’esquistos, calcosquistos i quarsites. I, tanmateix 
podrem observar com les aigües d’aquest riu prenen un intens color rogenc (bru o 
groguenc) segons les èpoques de l’any. En efecte, aquest riu en passar per zones on hi ha 
sulfurs de plom, cinc, coure i també de ferro, s’enriqueix en sulfats, principalment de 
ferro. Aquests sulfats procedeixen de l’alteració del sulfurs, formant-se també Àcid 
Sulfúric. D´aquesta forma aquestes aigües tenen un PH molt baix. La diferencia de 
tonalitat està en funció dels sulfats de ferro (MELANTERITA, SIDEROTIL, 
HEXAHIDRITA, COQUIMBITA, HALOTROIQUITA...), que poden variar en funció de la 
temperatura. 
 
 
EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT 
________________________________________________________________________ 
 
  
BIBLIOGRAFIA EMPRADA 
 
BERASTEGUI, X. et altri ( 1993).- Tall geològic del Pirineu central. Servei Geològic de 
Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya. Col·lecció 1:200.000. Barcelona 
 
GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol. 
2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. Arxius de la Secció de 
Ciències, t. XCIII, 442 pag. Institut d´Estudis Catalans. Barcelona 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. i SANZ BALAGUÉ, J. (1993).- Guia de Identificación de 
Minerales, adaptada fundamentalmente a la Península Ibérica. Parcir, Edicions Selectes. 
205 pàgines. Manresa 
 
RIBA ARDERIU, O. Et altri. (1976).- Geografia Física dels Països Catalans. Edit 
Ketres, 254 pàgines. Barcelona 
 
SGC (1990).- Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:250.000, Servei Geològic de 
Catalunya (Inst. Cartògraf . de Catalunya). Barcelona 
 


