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Per Josep M. Mata-Perelló i Joaquim Sanz Balagué 

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 

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 cal tenir en conte que una part del recorregut final de l´itinerari, es realitzarà 

per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions.  

 

Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el 

recorregut de l´itinerari, i també fora d´ell.  

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, tot i que el recorregut de l´itinerari s´iniciarà a la Depressió 

Geològica de l´Ebre (i més concretament a la seva Depressió Central, per a passar després a la 

denominada Zona de l´Avant-País Plegat). 

 

El recorregut s´iniciarà a la citat de Balaguer, des d´on s´anirà  cap Alfarràs, dintre dels 

sectors marginals de la Depressió Central (a de la Depressió Geològica de l´Ebre). Després 

s´endinsarà a la dita  Zona de l´Avant-País Plegat, per la qual es circularà entre les localitats 

d´Alfarràs i Castillonroi.. En aquest trànsit, es tallarà l´important Anticlinal de Balaguer-

Alfarràs-Barbastro.   

 

Per d´altra banda, el recorregut transitarà per diverses comarques de l´àrea de Lleida. 

Així, després d´iniciar-se a la localitat de Balaguer, es transitarà per la Noguera, fins arribar a 

Alfarràs, entrant momentàniament pel Segrià, fins arribar al límit amb la Llitera.  

 

 

  

OBJECTIUS GENERALS D´AQUEST ITINERARI 

 

En aquest itinerari, els objectius generals, que s´han d´aconseguir, es poden concretar en 

els següents aspectes: 
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1.- Estudi i reconeixement dels materials cenozoics (fonamentalment de l´Oligocè) 

situats a la Depressió Geològica de l´Ebre, que tallarem entre Balaguer i les immediacions de 

Vall-de-llou (i Camporrels).  En la seva major part, aquests materials pertanyen als nivells de les 

"Unitat de  les lutites de la Costa de Fraga", als  guixos de la "Formació Barbastro", a les 

lutites i gresos de la "Formació Peralta", als nivells detrítics de la "Formació Peraltilla" i 

finalment als "Conglomerats de Baells". 

 

2.- Observació de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que dintre d´aquest 

itinerari trobarem. Així, el recorregut s´iniciarà a la seva Depressió Central (entre Balaguer i 

Alfarràs), tot i que ràpidament (entre Alfarràs i Castillonroi), el recorregut discorrerà per la Zona 

de l´Avant-País Plegat. 

 

3.- Estudi i descripció de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut de 

l´itinerari, entre les quals destacarem les mineralitzacions evaporítiques associades a 

formacions guixoses, que trobarem a Andaní. 

 

4.- Estudi i descripció d´algunes explotacions situades al llarg del recorregut, com 

l´explotació d`àrids, situada prop de Castillonroi.   

 

5.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Geològic, 

situats a la bora del recorregut d´aquest itinerari.  

 

6.- Visió dels diferents indrets directament relacionats amb el Patrimoni Miner, situats a 

la bora del recorregut d´aquest itinerari.  

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

En relació amb aquest itinerari geològico-mineralògic, existeixen diversos antecedents 

bibliogràfics nostres (MATA-PERELLÓ; i també MATA-PERELLÓ i MONTANÉ GARCIA: 

1991b, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2008). Es tracta de diferents itineraris 

que discorren per aquestes mateixes comarques, i en alguns casos pels mateixos indrets que el 

present, almenys en alguns trams del seus recorreguts. 

 

Per d´altra banda, també farem esment de dos treballs, de caràcter geològic generalista, 

que corresponen a GUIMERA et altri (1992), i a RIBA et altri (1976). Ambdós fan referència al 

conjunt de la geologia dels Països Catalans. Tanmateix, farem esment dels treballs de l´ITGME 

(1974a i 1974b), relatius al Mapa Metalogenético de España.  

 

Pel que fa a les mineralitzacions situades en aquestes comarques, esmentarem el treball 

de CALVO et altri (1988); així com de diversos treballs nostres; concretament dels següents: 

MATA-PERELLÓ (1979, 1985, 1990a, 1990b i 1991a).  Tanmateix farem esment d´uns altres 

treballs nostres, concretament de: MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1989 i 1990). 

 

Tots aquests treballs, i d´altres, figuraran esmentats, per ordre alfabètic, a l´apartat 

dedicat a les REFERÈNCIES  BIBLIOGRÀFIQUES.  
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RECORREGUT DE L´ ITINERARI 

 

S´iniciarà a la comarca de la Noguera i més concretament a la ciutat de Balaguer, la 

seva capital. Tot seguit, circulant dintre d´aquesta comarca, el recorregut es dirigirà cap a 

Castelló de Farfanya i cap a la població d´Algerri. En aquest tram es realitzarà una parada. 

 

Tot seguit, s´entrarà a la comarca del Segrià i més concretament a la localitat 

d´Alfarràs. A l´entrada d´aquest darrer poble i també al seu agregat Andaní, es faran diverses 

aturades d´aquest recorregut. Tot i així, en arribar a Andaní, finalitzarà el recorregut d´aquest 

itinerari. 

  

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l’itinerari en una sèrie de PARADES, 

que tot seguit anirem veient. En cadascuna d’aquestes aturades farem un breu comentari 

(geològic o mineralògic, segons s’escaigué). En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full 

topogràfic on es troba l’aturada. Així, ara utilitzarem els següents fulls: 288 (o de Fonz), 289 (o 

de Benavarri), 326 (de Monzón),  327 (d´Os de Balaguer) i 359 (de Balaguer). 

 

Així, les diferents aturades que formen part d´aquest recorregut geològic i miner, son les 

següents: 

 

 

PARADA 1.  GESERA D´ALGERRI, (terme municipal d´Algerri, comarca de la 

Noguera). (Full 359). 
 

L´inici d´aquest itinerari cal fer-lo a la ciutat de Balaguer, des d´on ens caldrà sortir per 

ponent, per la carretera C-26. Per aquesta ruta, passarem aviat per Castelló de Farfanya (per on 

es creuarà el riu Farfanya). Després, per aquesta carretera, ens caldrà anar cap al poble 

d´Algerri, per on podem fer una nova aturada, per les immediacions de l´antiga gesera, situada 

a tocar el poble, cap el Nord. Així, des de la sortida, haurem recorregut uns 16´5 Km. 

 

En aquest indret, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que reblen la 

Depressió Geològica de l´Ebre (i en especial la seva Depressió Central). Aquests materials 

pertanyen a l´Oligocè i sovint es troben recoberts per terrenys detrítics quaternaris. Per d´altra 

banda, en aquest recorregut hem anat sempre paral·lels a la Serra Llarga, la qual es situa sobre 

l´Anticlinal de Balaguer – Alfarràs, formant part de l´Avant-pais plegat. Fonamentalment, en 

aquesta serra, predominen els terrenys guixosos. 

 

Precisament, a l´indret de l’aturada afloren aquests materials, els quals han estat 

explotats per a ésser utilitzats com a matèria prima per a una gesera. Aquesta, forma part del 

patrimoni miner. FOTOGRAFIA 1. 

 

Per d´altra banda, pels voltants de la gesera es troben uns trulls, indrets on es guardava 

el vi que s´obtenia antigament. La utilitat dels Trullets era emmagatzemar el vi durant el temps 

necessari per fer el procés de la fermentació, i posteriorment extreure aquest líquid per 

comerciar o consumir. 
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FOTOGRAFIA 1 

Forn de la gesera d´Algerri. 

 

 

PARADA 2.  CASTELL D´ALGERRI, (terme municipal d´Algerri, comarca de la 

Noguera). (Full 359). 
 

Després de fer l´aturada anterior, caldria pujar cap al Castell d´Algerri. Aquest es troba 

enturonat, per sobre de la població. En menys de o´5 Km hi podem arribar, per tal de fer una 

nova aturada. 

 

En aquest recorregut, hem anar veient els materials guixos os i guixos os de la Formació 

Barbastro. Aquests són els materials que es situen pels voltants del castell. Tot i que prop, 

també hi afloren els gresos i calcolutites ocres de la Formació Peraltilla. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap el Sud, es pot veure el sector de la Depressió Central (de 

la Depressió Geològica de l´Ebre, per on es situen les poblacions d´Albesa, Torreserona i 

Lleida, entre moltes altres. Tanmateix, es pot veure el contacte d´aquesta depressió, amb la 

Serra Llarga, integrant de l´Avant – país plegat, per on estem situats.  

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL.  INSTAL·LACIONS DE LES EXPLOTACIONS 

D´ÀRIDS D´IVARS DE NOGUERA (terme d´Ivars de Noguera, comarca de la 
Noguera). (Full 359). 
 

Després de fer la parada anterior, cal retornar a la carretera, per tal de continuar cap 

a la població d´Alfarràs. Poc abans d´arribar-hi, es trobaran les instal·lacions de les 

explotacions d´àrids d´Ivars de Noguera. En aquest indret farem la present aturada. Després 

de recórrer uns 7 Km des de la parada anterior.  

 

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

els quals sovint es troben recoberts per terrenys quaternàries. Aquests darrers són els que 
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afloren a l´indret de l´aturada. 

 

Aquí hi ha les instal·lacions de la planta de tractament d´àrids, els quals han estat 

utilitzats de cara a la construcció. També es poden observar els indrets on van ésser extrets els 

àrids, que a l´actualitat són portats d´altres indrets propers, del terme d´Algerri, 

fonamentalment. FOTOGRAFIA 2. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2 

Planta d´àrids d´Ivars de Noguera 

 

 

PARADA 4.  ESTACIÓ DE SERVEI, CARRETERA N-230, (terme municipal 

d´Alfarràs, comarca del Segrià). (Full 359). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretera C-26, amb la 

intenció d´arribar a la població d´Alfarràs, passant de la comarca de la Noguera a la del Segrià, 

En arribar al poble, ens cal fer una petita fillola (seguint cap el Sud la carretera N-230), anant 

fins a les immediacions de la gasolinera, per on farem una nova aturada, a uns 3 Km de 

l´anterior, aproximadament. 

 

En aquest recorregut i pels voltants d´aquest indret,  es van veient els materials 

oligocènics de les "lutites de Fraga", constituís per nivells de gresos i calcolutites ocres. Tot i 

així, sovint aquests materials es troben recoberts per terrenys quaternaris, com succeeix prop 

d´on ara som, poc després de travessar Alfarràs (anant cap a Lleida), on es talla un aflorament 

de la terrassa baixa del Noguera Ribagorçana.  

 

 

PARADA 4. GESERA D´ANDANÍ, Km 27,9 DE LA CARRETERA N-230 

(Andaní, terme municipal d´Alfarràs, comarca del Segrià). (Full 327). 
 

Des de la parada anterior, cal seguir quasi un parell de quilòmetres, per la N-230, 
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sobrepassant Alfarràs. Després, s´arribarà a l’antic poble d´ Andaní. En arribar-hi, cal agafar el 

camí que s´adreça a la guixera, sortint per l´esquerra de la carretera (segons el sentit que es duu 

cap a Benavarri. Aquest camí, en uns 300 m ens porta fins a l´esmentada guixera, actualment 

abandonada. Per arribar a la present aturada, haurem recorregut uns 4 Km.  

 

En aquest trajecte, efectuat entre els materials de la Zona de l´Avant-País Plegat, hem 

passat dels afloraments dels materials abans esmentats (de la Formació Fraga) als nivells de 

guixos i de lutites blanquinoses, que ja formen part de la Formació Barbastro. Al respecte 

d´aquests materials, cal dir que els seus afloraments, tenen una gran extensió; així, és 

perfectament palès, d´extrem a extrem de la comarca de la Noguera, entre Ponts i Tragó de 

Noguera; com també ho és per aquest sector del Segrià, entorn a Alfarràs i Andaní.  Tanmateix, 

també s’estén per la veïna comarca de la Llitera, per on s’estenen els guixos, entre Castillonroi i 

Sant Esteve de la Llitera; és adir, aquest aflorament és un tot seguit, des de des de Castellfollit 

de Riubregós (a la comarca d´Anoia), fins a més enllà de Barbastro. Per d´altra banda, aquests 

materials constitueixen el nucli de l´Anticlinal diapíric de Balaguer-Barbastro, al qual ja ens 

referit anteriorment. 

 

Pel que fa a l´explotació dels nivells de guixos, cal dir que la pedrera es troba situada 

sobre l´aflorament dels nivells guixos os oligocènics acabats d´esmentar, els quals pertanyen a la 

Formació Barbastro.  

 

Entre els materials guixos os de la pedrera, cal fer esment de la presència de GUIX 

(conegut també amb el nom de GES, en aquestes comarques). També cal fer esment de la 

presència d´altres sulfats càlcics, com l´ANHIDRITA i l´HEMIHEDRITA; tot i que aquests 

darrers són molt més minoritaris. 

 

També es pot gaudir de l´observació de les instal·lacions de l´antiga gesera, les quals 

constitueixen un punt interessant del nostre patrimoni geològic, tot i que força degradat. 

 

 

PARADA 5. CRUÏLLA DE LA CARRETERA DE SANTA ANNA. (terme de 

Castillonroi, comarca de la Llitera). (Full 327). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera N-230, tot anant cap a 

Castillonroi. Poc després de traspassar el límit comarcal, i d´entrar a la comarca de la Llitera, es 

troba per la  dreta una carretera que es dirigeix cap a la pressa de l´Embassament de Santa Anna. 

Cal agafar-ho, per tal de fer una parada al poc de circular per aquesta carretera. Així, des de la 

parada anterior, s´haurà efectuat un recorregut de quasi 3´5 Km. 

 

Si des d’aquest indret mirem vers llevant podrem veure la Noguera Ribagorçana i les 

hortes d’Alfarràs i Ivars de Noguera (poble que veiem en sentit sud – est).  Al sud d’Ivars, en 

l’indret d’Alfarràs, observem uns materials ocres que cabussen vers el sud presentant angles 

propers a la verticalitat. Es tracta d’arenisques, lutites i calcàries (aquestes de color gris) 

d’edat Eocè Superior (Priabonià) i, seguint criteris estrictament estratigràfics, pertanyen al 

marge septentrional de la Depressió de l’Ebre. Si centrem la nostra atenció immediatament al 

nord d’Ivars veurem com les capes cabussen vers el nord. L’aspecte que presenten vistes des 

d’aquí és similar a les mencionades anteriorment però en aquest cas hi ha potents nivells de 

conglomerats i no apareixen les calcàries. 
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Per sobre d’aquesta estructura apareixen els primers relleus de les Serres Marginals 

pirinenques. A grans trets podem dir que tots aquests nivells pirinencs els trobem encavalcant 

i deformant els materials de la Depressió de l’Ebre esmentats anteriorment. Una observació 

més acurada ens posa de manifest una relativa complexitat estructural. Per norma general 

podem dir que la subunitat frontal de les Serres Marginals està constituïda per dues escates 

encavalcants, donant una duplicació de la sèrie estratigràfica de la subunitat i sobreposada 

aquesta als materials de la Depressió de l’Ebre. 

 

També cal dir que la subunitat frontal de les Serres Marginals no aflora de manera 

contínua en tota la zona de contacte entre la Depressió de l’Ebre i els Pirineus. La podem 

trobar afectada per falles direccionals, que n’individualitzen blocs; estant alguns d’ells més 

desplaçats que els altres vers el sud. També són freqüents els afloraments d’aquests 

encavalcaments totalment envoltats per materials de la Depressió de l’Ebre, fet que havia 

conduït a interpretar-los com a diapirs.  

 

Actualment, mercès a les interpretacions del tall sísmic ECORS, els interpretem com 

a petits encavalcants que només afloren parcialment, la part no aflorant d’alguns d’ells és la 

responsable parcial de la deformació de l’Anticlinal de Balaguer - Alfarràs en tota la seua 

extensió (l’altre agent causant de la deformació d’aquests materials és l’halocinesis i injecció 

dels guixos subjacents en les arenisques, lutites i calcaries de coberta del marge septentrional 

de la Depressió de l’Ebre (aquests materials i la seva estructura els podem observar darrera a 

l’altre costat de la carretera). 

 

 

PARADA 6. GRAVERA DEL Km 38 DE LA CARRETERA N-230, (terme del 

Campell, comarca de la Llitera). (Full 326).  
 

Des de la parada anterior, cal retornar cap a la carretera N-230, per tal de continuar per 

ella, passant per de les immediacions del poble de Castellonroi, que queda a la dreta de la ruta, 

tot anant cap a Baells i el Coll de Saganta. En arribar a l´indret de la parada, prop del Km 38, cal 

passar a la banda esquerra de la mateixa. Així, des de la parada anterior, s´haurà efectuat un 

recorregut proper als 9 Km. 

 

En aquest recorregut, des de la parada anterior, l´itinerari seguirà el contacte entre les 

dues unitats geològiques esmentades anteriorment, tot i que el recorregut ha passat sempre per 

la Depressió Geològica de l´Ebre, normalment entre els materials guixos os de la Formació 

Barbastro. Així, en aquest recorregut, s´han anat tallant els materials guixos os i lutítics de la 

Formació Barbastro, que destaquen sensiblement al paisatge pel seu color blanquinós. Aquests 

materials, es fan especialment palesos al peu del turó on es troba el poble.  

 

En arribar a les immediacions del Km 38, es fa palès a l´esquerra de la carretera un 

important aflorament de materials detrítics quaternaris, d´origen fluvial. Cal veure, com aquests 

materials han estat lleugerament deformats pel diapirisme del proper Anticlinal de Balaguer-

Barbastro. Així, es fàcil veure com presenten un lleuger cabussament de component Nord. 

FOTOGRAFIA 3. 

 

Aquests materials han estat explotats en una gravera., i encara ho estan, de forma 

intermitent. Com que el tall es força fresc, això ens permet de fer una observació sobre la 

composició i granulometria d´aquests materials. Per d´altra banda, cal dir que l´aflorament 
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d´aquests materials ocupa una important extensió. Possiblement, aquests materials han estat 

depositats per un antic curs fluvial procedent de la  Zona Axial Pirinenca, a tenor dels materials 

que es troben a la gravera. Es podria tractar del vell Essera, actualment tributari del Cinca, però 

abans possiblement del riu Segre, per les immediacions de Alfarràs.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. 

Gravera d´Albelda (prop de Castillonroi) 

 

 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI 
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