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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 
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CERDANYA I DEL CAPCIR (CATALUNYA NORD) I 
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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. 
 

Cal dir també, que en aquest itinerari ens trobarem davant d’alguns trams de camins 
forestals en molt mal estat de conservació; per la qual cosa serà molt millor transitar a peu per 
ells. 
 

I, finalment, en qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la 
natura, al llarg de tot el recorregut; de l’itinerari.  
 
 
 
BREU INTRODUCCIÓ 
 

El recorregut del present itinerari, es desenvoluparà quasi íntegrament pel Sistema 
Pirinenc; distribuint-se tant per la denominada Zona Axial del Sistema Pirinenc. Tanmateix, es 
circularà per la Depressió de la Cerdanya – Capcir a l´inici del recorregut; així com de la Zona 
Nord – Pirinenca, a la fi del recorregut.  

 
Així  el recorregut de l’itinerari s’iniciarà a la població de Sallagossa, tot i que la 

primera aturada es farà prop de Mont-Lluís, al Coll de la Perxa. Tot seguit, el recorregut es 
dirigirà cap al Nord, passant de la Cerdanya al Capcir. Així, s’arribarà a Formigueres, per on es 
farà una altra parada.  

 
Tot aquest recorregut s’haurà fet per la Depressió de la Cerdanya – Capcir, tot i que 

haurà transitat prop de la Zona Axial Pirinenca en diferents trams.  
 
Tot i així, després de passar per Puivalador s´entrará en aquesta unitat.  Posteriorment, 
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en entrar breument a l´Aude (ja prop d´Axat) i a, el recorregut entrarà a la Zona Nord – 
Pirinenca, que ja no es deixarà fins a la fi del recorregut, finalitzant també dintre del 
Departament de l´Aude. 
 
 
 
OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST  ITINERARI 
 

A través d’aquest itinerari geològico-mineralògic, s’intentaran d’aconseguir els següents 
objectius: 
 

1.- Observació dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca; així com dels 
materials paleozoics que la constitueixen, i que fonamentalment pertanyen al Cambro-
Ordovicià, a l´Ordovicià, al Silurià i al Devonià. Aquesta zona no s’arribarà a tallar, tot i que es 
circularà molt prop entre Sallagossa i el Port de la Perxa.  Així com entre Mont-Lluís i 
Puivalador, per entrar definitivament en aquesta unitat entre aquesta població i la 
d´Escouloubre. 

 
2.- Estudi i observació de la Depressió de Cerdanya - Capcir, per la qual es circularà a 

l´inici del recorregut, pels voltants de les poblacions de Sallagossa, Mont-Lluís, Els Angles, 
Matamala i Formigueres,  
 

3.- Observació, si s’escau dels materials neògens i quaternaris que reblen la Depressió 
de la Cerdanya - Capcir, que veurem a l´inici del recorregut. 
  

4.- Estudi i observació de la Zona Nord - Pirinenca, per la qual es circularà a la fi del 
recorregut, pels voltants de la població d´Axat, per on finalitzarà el recorregut de l’itinerari,  
 

5.- Observació, si s’escau dels materials paleozoics (del Devonià i del Carbonífer) i dels 
mesozoics (fonamentalment del Cretàcic). 
 

6.- Estudi de les relacions entre les tres unitats geològiques esmentades: entre la Zona 
Axial Pirinenca, la Depressió de la Cerdanya – Capcir i de la denominada Zona Nord - 
Pirinenca.  
    

7.- Estudi de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut de l’itinerari, com 
les següents, les mineralitzacions filonianes (de Fe, Cu, Pb, Zn), situades a Escouloubre, entre 
afloraments carbonatats del Devonià.  
 

8.- Estudi i observació de les explotacions relacionades amb els afloraments de les 
mineralitzacions acabades d’esmentar. 
 

9.- Observació dels impactes mediambientals, produïts per les mineralitzacions 
anteriors; així com de les restauracions dutes a terme, si s’han realitzat. 
 

10.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni geològic i miner, que 
anirem trobant al llarg del recorregut del present recorregut.  
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ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

En relació amb el recorregut del present itinerari, tot i que no coneixem l’existència de 
cap altre que segueixi aquest mateix recorregut, En aquest sentit, aquest es el primer que 
discorre per aquests indrets. 

 
Per d’altra banda, farem esment de diversos treballs, de caràcter geològic general i 

regional, com són els següents: GUIMERÀ et altri (1992), i RIBA et altri (1976). També farem 
esment del publicat pel SGC (1990); així com de dos treballs de caràcter regional com són els 
publicats pel BRGM (1936) i per l´IGME (1994).  

 
Tots aquests treballs, i d’altres, figuraran degudament relacionats per ordre alfabètic, i 

per data de publicació, dintre de l’apartat d’aquest treball dedicat a les REFERÈNCIES 
BIBLIOGRÀFIQUES, al gual ens adrecem. 
 
 
 
RECORREGUT DE L’ITINERARI 
 

Tot i que l’itinerari s’inicia a la població de Sallagossa (dintre de la comarca de la 
Cerdanya i del Pirineus Orientals) ens caldrà fer primer una primera aturada pels voltants del 
Coll de la Perxa. 

 
Tot seguit, el recorregut es dirigirà cap a la població ceretana de Mont-Lluís, des d´on 

es farà una fillola, anant cap a Font-Romeu i cap a Targasona. Tot seguit es retornarà a Mont-
Lluís i s’anirà cap els Angles, Matamala i Formigueres. Així es deixarà la Cerdanya i s’entrarà 
al Capcir (encara dintre dels Pirineus Orientals). En aquest tram es realitzarà una nova aturada a 
la població de Formigueres. 

 
Després, el recorregut es dirigirà cap Puivalador i posteriorment cap a Querigut. En 

aquest tram es passarà del Departament dels Pirineus Orientals (Capcir) al Departament de 
l´Arieja. En aquest tram farem una aturada prop de Querigut. 

 
Després, el recorregut anirà cap a Escouloubre, fent-se una nova aturada prop del poble 

en unes antigues mines. En aquest recorregut s’haurà deixat enrere el Departament de l´Arieja, 
entrant ara al de l´Aude.  

 
Finalment, des d´Escouloubre s’anirà cap a la població d´Axat, sempre dintre del 

Departament de l´Aude, per on es farà la darrera aturada, finalitzat aquí el recorregut de 
l’itinerari.  
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 
 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l’itinerari en una sèrie de PARADES (o 
d´ESTACIONS), que tot seguit anirem veient. En cadascuna d’aquestes aturades farem un breu 
comentari (geològic o mineralògic, segons s´escaigue), alhora que indicarem la forma d’arribar-
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hi en cada cas, tot partint de la parada anterior. Igualment indicarem els trets geològics més 
representatius, corresponents al trànsit d’una aturada cap a la següent. 
 

Per d’altra banda, en cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic (a escala 
1:50.000) on es troba l’aturada. En aquest cas utilitzarem els fulls de l´IGN (Institut 
Geographique National, de França), que seran els següents fulls:  2248 (o d´Ax les Termes), 
2249 (o de Mont-Lluis), 2250 (o de Sallagossa) i 2348 (o de Saint Pau de Fenolhet). Així doncs, 
la relació ordenada de les aturades que composen aquest recorregut, és la següent: 
 
 
PARADA 1. COLL DE LA PERXA, (terme municipal de la Cabanassa,  
comarca de la Cerdanya, Catalunya Nord). (Full 2249). 
 

Tot i que el recorregut de l’itinerari s’haurà iniciat a Sallagossa (la capital comarcal, 
situada al bell mig de la Depressió de la Cerdanya), ens caldrà anar cap al Coll de la Perxa, per 
on es farà la primera aturada d’aquest recorregut, després d’un recorregut proper als 5 km. 

 
La totalitat d’aquest recorregut s’haurà efectuat íntegrament per entre els materials 

neògens de la Depressió de la Cerdanya, arriben fins prop de la vorera meridional dels 
Apilaments Antiformes de la Zona Axial, prop de la qual ara ens trobem. Els materials que 
reblen la depressió són força detrítics i procedeixen de l’erosió dels terrenys paleozoics de 
l´esmentada Zona Axial.  
 

Per d’altra banda, des d’aquest indret, es pot gaudir d’una immillorable perspectiva de la 
depressió acabada d’esmentar. Aquesta depressió es troba reomplerta de materials terciaris 
neògens. 

 
 
PARADA 2 - CONDICIONAL. CARRETERA A TARGASONA, (terme municipal 
de Targasona,  comarca de la Cerdanya, Catalunya Nord). (Full 2249). 
 

Posteriorment s’arribarà fins a Mont-Lluis per la carretera N-116. Des taquí,es farà 
una fillola i s’anirà cap a Font-Romeu, tot seguint ara la carretera N-618. Per ella es 
continuarà cap a Targasona. Poc abans d’arribar a a aquest darrer poble, es pot fer una 
aturada. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns  11 Km més. 

 
Tot aquest recorregut s’ha efectuat íntegrament per entre els materials neògens de la 

Depressió de la Cerdanya i el paleozoics dels  Apilaments Antiformes de la Zona Axial, prop de 
la qual ara ens trobem. Tot i així, en aquests moments ens trobem entre els afloraments 
paleozoics acabats d’esmentar. 

 
Per d’altra banda, des d’aquest indret, es pot gaudir d’una immillorable perspectiva de 

la depressió acabada d’esmentar. Aquesta depressió es troba reomplerta de materials terciaris 
neògens. Tanmateix, des taquí es poden veure els relleus del Mantell del Cadí, tot formant els 
cims de: la Tossa d´Alp, el Moixeró, Penyes Altes de Moixeró, ..., situats al sud de l´esmentada 
depressió 
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PARADA 3. VALL DE GALBE, (terme municipal de Formigueres, comarca 
del Capcir, Catalunya Nord). (Full 2249). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal retornar a Mont-Lluís, des d´on s’anirà ara 
cap al Nord, cap a la Llacuna, els Angles, Matamala i Formigueres. En arribar a aquesta 
darrera població, ens caldrà agafar el camí que remunta el Vall de Galbe. A uns 4 Km de 
Formigueres i a uns 15 de Mont-Lluís farem una nova aturada. En aquest recorregut, hem passat 
de la comarca de la Cerdanya (on ens trobàvem abans) a la comarca del Capcir; en ambdós 
casos dintre del Departament del Pirineus Orientals)  

 
En aquest recorregut, hem anat trobant inicialment afloraments dels materials neògens 

que reblen la Depressió del Capcir. Tanmateix, hem trobat afloraments de materials quaternaris 
d’origen morrènic. Per d’altra banda, en arribar a l´indret de l’aturada haurem trobat afloraments 
dels materials paleozoics, del que ja n´hem parlat a les aturades anteriors. 

 
En aquest indret, es fa palès un interessant circ glacial. Aquest es situa a orient del 

conegut Puig Carlit  
 
 
PARADA 4. ESTANY DE PUIVALADOR, (terme municipal de Puivalador, 
comarca del Capcir). (Full 2249). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal realitzar un nou desplaçament cap al Nord, 
fins arribar a la població veïna de Puivalador. Aquí farem una nova aturada, a uns 4 Km de 
l’anterior, dintre encara de la comarca del Capcir. 

 
En el recorregut des Formigueres, hem circulat entre els materials neògens de la 

Depressió de la Cerdanya – Capcir. Precisament, des d’aquest indret es pot fer una bona 
observació d´aquesta depressió. 

 
 
PARADA 5 - CONDICIONAL. VOLTANTS DE QUERIGUT, (terme municipal 
de Querigut, Departament de l´Arieja). (Full 2248). 
 

Després de fer l’aturada anterior, ens caldrà continuar cap al Nord, amb la intenció 
d’anar cap Querigut, on arribarem després d’un recorregut proper als 8 Km. En arribar-hi, si 
s’escau, podem fer una nova aturada. En aquest recorregut, hem deixat enrere el Capcir i el 
Pirineus Orientals, entrant ara al Departament de l´Arieja, on ara ens trobem. 

 
En aquest recorregut, hem penetrat als afloraments dels materials paleozoics, que 

formen part de la Zona Axial Pirinenca, on ara ens trobem entre afloraments dels materials 
paleozoics carbonatats del Devonià. 

 
 
PARADA 6. MINES D´ESCOULUBRES, MINES DE FÈRRE DE LA FONT 
FREJA, (terme municipal d´Escouloubre, País d´Axat, Fenolhedés Departament 
de l´Aude). (Full 2248). 



 8 

 
Després de la parada anterior, cal anar cap a Carcaniers. Finalment. s’arribarà als 

Banhs de Carcaniers i als Banhs d´Escouloubre, des d´on s’anirà cap al poble 
d´Escouloubre  Des taquí, ens caldrà anar cap a les Mines de ferro de la Font Freja, on 
s’efectuarà la present aturada, després d´un recorregut proper als 10Km, des de la parada 
anterior.  Per d´altra banda, En aquest recorregut hem passat del Departament de l´Arieja al 
Departament de l´Aude, on ara som. 
 

Tot aquest llarg i sinuós recorregut, s´efectúa entre els materials paleozoics del Massís 
de Sant Bertomiu / Saint Barthélemy, que formen part dels Apil.laments Antiformes de la Zona 
Axial, tot i que es troben situats prop de la Zona Nordpirinenca. 
 

Aquets mateixos materials són els que es troben a l´indret de la parada, on afloren uns 
nivells carbonatats, que pertanyen probablement al Devonià. I, entre aquests materials es troba 
una mineralització estratiforme, de ferro. Entre els minerals més abundants, cal fer esment de 
la GOETHITA (terrosa i limonítica) i de l´HEMATITES. També es troba la SIDERITA. 
 
 
PARADA 7 . DEFILÉ DE SAINT GEORGES, (terme municipal d´Axat, Pais 
d´Axat, Fenolhedés, Departament de l´Aude). (Full 2348).  
 

Des de la parada anterior, cal baixar cap al riu Aude, per tal d’anar cap a Axat. Tot i així, 
poc abans d’arribar, ens trobarem amb el Defilé de Saint Georges. En arribar-hi farem la darrera 
aturada de l’itinerari, a uns 8 Km de la anterior. 

 
En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials mesozoics, de caràcter 

carbonatat. El riu Aude obre un interessant congostos en travessar aquests materials cretàcics 
acabats d’esmentar. Aquests materials es situen dintre de la Zona Nordpirinenca 

 
 
EN AQUEST INDRET FINALITZA L’ITINERARI 
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