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RECORREGUT DE RECERCA DE GEOLÒGICA I 
MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE LA 
RIBAGORÇA I DE LA VAL D´ARAN: DES DEL 
CONGOST D´OBARRA A BONANSA, AL PONT 
DE SUERT, A XIRIVETA I A LLITERA1 / 06b DE 
JUNY DEL 2009 

 
 
 
Per Josep M. MATA-PERELLÓ 
 
 
 
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 fer esment, de que alguns trams del recorregut es faran per camins en 
mal estat de conservació, per la qual cosa serà millor fer-los a peu. Aquest és el 
d’aproximació a algunes de les explotacions mineres. 
  

En qualsevol cas, i com és natural, cal tenir sempre una cura molt especial de 
respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l’itinerari.  
 
 
 
BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, la totalitat del present recorregut de l’itinerari discorrerà pel 
Sistema Pirinenc (i més concretament, ho farà pels sectors més occidentals dels Pirineus 
Meridionals; així veurem alguns dels sectors més occidentals del Mantell de Boixols, 
així com del Mantell de les Nogueres.  

 
Per d’altra banda també es circularà per la denominada Zona Axial Pirinenca). 

Així, el recorregut s’iniciarà al Monestir d´Obarra, situat dintre dels sectors més 
occidentals del Mantell del Boixols. Després es dirigirà cap al congost d´Obarra, per on 
traspassarà el Mantell de Boixols. Després de sobrepassar la població de Bonansa, tot 
anat cap al Pont de Suert. Després, dintre d’aquest mantell es baixarà (seguint el riu 
Ribagorçana) cap a Santorens i Sopeira. Poc abans d’arribar a aquesta població s’entrarà 
                                                 
1 En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades 
dialectales utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la  bibliografía) se ha colocado un 
esquema de equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: 
VER TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 14) 
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al Mantell de Boixols. Posteriorment, tot baixant cap Areny, Xiriveta i Llitera es 
circularà per el Mantell del Montsec, per on finalitzarà aquest recorregut. 

  
Per d’altra banda, en aquest recorregut s’haurà circulat pels territoris de dues 

comarques (una aragonesa i una altra catalana). Així, s’iniciarà a Obarra, a la Ribagorça / 
Ribagorza. Per aquesta comarca aragonesa es transitarà fins a les Bordes; aquí es 
penetrarà a l´Alta Ribagorça, circulant per aquesta comarca fins poc més avall del Pont 
de Suert. Després i fins a la fi del recorregut s’haurà tornat a entrar a Ribagorça / 
Ribagorza. 

 
 
 

OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST  ITINERARI 
 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es 
poden concretar en els  següents aspectes generals: 
 

1.- Observació i descripció dels materials secundaris (del Triàsic, Juràssic i 
Cretàcic) i dels terciaris (fonamentalment de l´Eocè), que formen part dels mantells que 
configuren els Pirineus Meridionals. Aquests materials els trobarem pels voltants 
d´Obarra; i entre aquest indret i la població del Pont de Suert. 

 
2.- Observació de l’estructura de la Unitat Central Sudpirinenca que trobarem 

al llarg de part del recorregut, entre Bonansa i Llitera. Així, entre Santorens y 
Bonansa tallarem el Mantell de les Nogueres. Després entre aquest indret i Sopeira 
tallarem el Mantell de Boixols (Mantell  de la Sierra de Sant Gervás). I finalment fins 
a Llitera el Mantell del Montsec 

 
3.-  Estudi i descripció de diferents mineralitzacions, que anirem veient al llarg 

del recorregut, en especial de les següents:  
3A) las mineralitzacions guixoses. Les trobarem prop de la població de Buira, entre 
els  afloraments dels materials triàsics del Keuper 
3b) les mineralitzacions associades a roques ofítiques. Les trobarem per les 
immediacions de la població de Santorens i del despoblat d´Aulet.  
 

4.- Estudi de les explotacions mineres associades amb les mineralitzacions 
anteriors; i també de les explotacions de roques carbonatades cretàciques, que trobarem 
a diversos indrets prop de Bonansa, així com a les explotacions de roques sorrenques 
prop de la població d´Areny. 
 

5. – Visió de l´impacte produït sobre el Medi Natural, com a conseqüència de les 
explotacions mineres anteriors. I, tanmateix de la restauració del mateix. 

 
6.- Valorització del diferents indrets del Patrimoni Geològic que anem trobant al 

llarg del recorregut. Així, cal parlar: 
6A) Del impressionant Congost d´Obarra, descrit pel riu Isàbena, que trobarem a l´inici 
del recorregut d’aquest itinerari. 
6B) Dels afloraments de icnites de dinosauris de Areny, un indret mol important del 
Patrimoni Paleontològic Aragonès 
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6C) Des de lluny de l´Estret de Bonrebei (Montremei), que veurem prop de 
XIRIVETA i de Llitera, a la fi del recorregut. 
 

7.- Valorització del diferents indrets del Patrimoni Miner que anem trobant al 
llarg del recorregut. Així, cal parlar: 
7A) Dels diferents indrets on hi ha hagut explotacions mineres, dels quals n’he parlat a 
l’apartat 4. 
7B) De les instal·lacions dedicades a l’extracció d´árids carbonatats per a la 
construcció de la pressa d´Escales. 
 
 
 
ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 
Per la nostra banda, no tenim cap antecedent bibliogràfic relatiu a algun itinerari 

que discorri per aquesta zona, en la seva totalitat, amb l’excepció del treball de MATA-
PERELLÓ i MONTANÉ (2002 i 2004). A més a més, tenim antecedents relatius a 
alguns dels trams del mateix. Així, ens referirem a: MATA-PERELLÓ (1995a, 1995b, 
1996,  1997, 1998 i 2001). Però, en cap cas es fa referència al cos central de l’itinerari 
que ara presentem, a excepció del primer treball esmentat.  
 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les 
quals discorre l’itinerari, farem esment d’uns altres treballs nostres; concretament de 
MATA-PERELLÓ (1990a, 1990b, 1991 i 1992) i de MATA-PERELLÓ i SANZ 
BALAGUÉ (1988 i 1993). En aquest sentit, també farem esment dels importants treballs 
de MAESTRE (1845) i al més recent de CALVO et altri (1988). Tanmateix dels treballs 
clàssics de MAESTRE (1845) i MALLADA (1881); així com de diferents treballs de 
l´IGME (1974 y 1975). 
 

I, finalment, pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre 
l’itinerari, farem esment dels treballs generalistes de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de 
RIBA et altri (1976), tots dos referents al conjunt dels Països Catalans. Igualment dels 
treballs de l´IGME (1972) relatiu al Mapa Geológico de España (a escala 1:200.000). 
 

Tots aquests treballs i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l’apartat 
dedicat a la BIBLIOGRAFIA ESMENTADA.  

 
 
 
RECORREGUT DE L’ITINERARI 
 

Així, el recorregut de l’itinerari, s’iniciarà molt prop del Monestir d´Obarra. En 
aquest recorregut, a través del qual es penetrarà a la Vall de l´Isàbena, es farà una nova 
aturada. Posteriorment, el recorregut anirà cap a Beranui i cap al Congost d´Obarra. En 
arribar a aquest darrer, s’efectuarà una nova aturada. Posteriorment, el recorregut 
s’encaminarà cap a la població de Bonansa, d´on anirà cap a les Bordes, arribant al 
Noguera Ribagorçana i a la comarca de l´Alta Ribagorça. En aquest recorregut, des del 
Congost d´Obarra fins al Ribagorçana es faran diverses aturades. 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=España�
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Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap a la població del Pont de Suert (tot i 
que des de Bonansa chi podia anar directament, passant per Cirés). Posteriorment, des 
del Pont de Suert, es baixarà tot seguint el Ribagorçana, anant cap a les immediacions 
d´Aulet i de Santorens. En aquest tram es realitzaran diverses aturades. Tot seguit es 
continuarà cap a les Escales i cap a Sopeira. En aquest tram, força important del 
recorregut es faran noves aturades.  

 
Després, centrarà a la comarqueta de la Terreta, arribant aviat a la seva capital, 

la població d´Areny de Noguera (Aren), per on realitzarà una nova aturada. 
Seguidament el recorregut es dirigirà cap al Pont de Muntanyana, des d´on s’anirà 
cap a la petita població de Xiriveta (pertanyent al municipi de Viacamp i Llitera), per 
on es farà una nova aturada. Després es seguirà cap a Llitera (si si s’escau cap a 
Viacamp), per on finalitzarà el recorregut. 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 
 
 Com de costum, estructurarem el recorregut de l’itinerari en una sèrie de 
PARADES, que tot seguit anirem veient. En cada una d’aquestes aturades farem un breu 
comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigué).  Per d’altra banda, en cada cas 
indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada. Per fer-ho, utilitzarem 
els fulls editats per l´Instituto Geográfico y Catastral de España, publicats a l´escala de 
1:50.000. En aquest cas, els fulls seran els següents: 180 (o de Benasc),  213 (coneguda 
com a full de Pont de Suert), 250 (o de Graus) i 251(o d´Areny).  
 
 Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut d’aquest 
itinerari, és la següent: 
  
 
PARADA 1. EL CONGOST D´OBARRA, (Ballabriga, terme municipal 
de la Veracreu, comarca de la Ribagorça). (Full 213). 
 

El recorregut de l’itinerari cal iniciar-lo en aquest lloc, molt prop del Congost 
d´Obarra. En aquest mateix indret farem la primera aturada de l’itinerari. 

 
En aquest breu recorregut, hem anat trobant els materials terciaris de l´Eocè, els 

quals es troben constituïts per trams de calcolutites i de Gresos. Molt sovint es troben 
recoberts per terrenys detrítics de l´Oligocè, amb freqüents trams de conglomerats. 

 
Tot i així, en aquest indret, poc després de sobrepassar el Monestir d´Obarra, es 

comencen a trobar trams de carbonats cretàcics. Aquests, possiblement, formen part dels 
darrers relleus del Mantell de Boixols.  

 
El riu Isábena, en trobar-se aquests materials més durs que els qui ha més amunt, 

s’ha engorjat, donant lloc a un estret i impressionant desfilader, el anomenat congost 
d´Obarra, on som ara situats.  
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Finalment, cal dir que aquest indret, pels seus valors geomorfològics, mereix la 
condició de PIG (Punt d´Interés Geològic), i com a tal mereix ésser considerat com a un 
punt important del nostre Patrimoni Geològic. 
 

 
Entrada al congost pels seus sectors meridionals 

 
 
PARADA 2. PEDRERA DE SANTA LLÚCIA, (Alins, terme municipal de 
les Paüls, comarca de la Ribagorça). (Full 213). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal seguir el riu Isàbena, recorrent tot el 
congost. Més endavant, cal seguir per la carretera de Bonansa, deixant enrere 
l´esmentat riu. En deixar el riu, s’arribarà a una pedrera, on farem la present aturada, 
després de recórrer uns 8 Km. 

 
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics 

esmentats a la parada anterior. Primer trams de calcàries i després alternances de 
calcàries i calcolutites. Uns i altres, d’edat cretàcica, formen el congost reiteradament 
esmentat. En aquest indret, hi ha un aflorament de les calcàries, les quals han estat 
explotades en una pedrera, per tal de ser utilitzades com a àrids per a la construcció. A 
l’actualitat l’explotació es troba aturada. 
 

 
Aspecte de la pedrera 
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PARADA 3. PEDRERA DEL COLL DEL PLANO O COLL DE 
BONANSA, (terme municipal de Bonansa, comarca de la Ribagorça, 
Ribagorza). (Full 213). 
 

A continuació de fer l’aturada anterior, cal fer un petit recorregut cap a 
Bonansa, remuntant el Coll del Plano. En arribar a dalt, caldrà fer una nova aturada, 
en aquest cas a una antiga pedrera, situada a la dreta de la carretera. Així, haurem 
recorregut un poc més de 1 Km, des de la parada anterior.  

 
En aquest breu recorregut, hem passat de la conca del riu Isàbena a la del 

Noguera Ribagorçana; és a dir de la del Cinca a la del Segre, en la qual ara ens 
trobem situats.  Per d’altra banda, en aquest breu recorregut, hem continuat trobant els 
afloraments de les calcàries que hem vist a la parada anterior. 

 
En aquest indret hi va haver-hi una important explotació de les calcàries 

acabades d’esmentar. Aquí, a més a més de l’explotació, hi havia una planta 
matxucadora, encarregada de triturar les calcàries en diferents mides, per tal d’ésser 
emprades com a àrids. 
 
 
PARADA 4 - CONDICIONAL. ENCREUAMENT DE LES BORDES, 
(Les Bordes, terme municipal del Pont de Suert, comarca de l´Alta 
Ribagorça). (Full 213). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal acabar d’arribar a Bonansa. Tot seguit, 
i per aquesta carretera, ens caldrà arribar fins a la cruïlla amb la N-260, la qual ens 
caldrà agafar en el seu sentit llevantí, per tal d’arribar fins a la cruïlla amb la N-230, 
després de creuar el Noguera Ribagorçana. Per aquest indret, farem una nova aturada, 
si s’escau. Així, haurem recorregut uns 9 Km més. 

 
En aquest recorregut, hem passat dels afloraments carbonatats cretàcics, als 

dels trams de gresos rogencs del triàsic, alternants a nivells de guixos. Així, hem deixant 
enrere els últims relleus del Mantell de Boixols i hem entrat al Mantell de les Nogueres, 
on ara ens trobem situats. 

 
En aquest indret hi ha uns afloraments dels nivells de gresos i lutites rogenques, 

els quals formen part del Permo-Tries, i es troben constituint part de l´esmentat Mantell 
de les Nogueres.  

 
 

PARADA 5 - CONDICIONAL. CAMÍ DE BUIRA, (Buira, terme 
municipal de Bonansa, comarca de la Ribagorça Ribagorza). (Full 213).  
 

Després de realitzar la darrera aturada, cal agafar la carretera N-230, tot 
baixant cap el Pont de Suert, deixant aviat per la dreta la carretera de Boí. Tot i així, 
caldrà sobrepassar el Pont i també la cruïlla d´on eix la carretera cap a la Pobla (N-
260), passant ara a l’altra banda del riu i entrant momentàniament a la comarca 
aragonesa de la Ribagorça / Ribagorza, de nou. Poc després cal agafar un camí – 
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corriolet que s’apropa a unes antigues guixeres, situades prop del poblet de Buira. 
Així, des de la parada anterior, haurem fet 5 Km més. 

 
En aquest recorregut, efectuat íntegrament pel Mantell de les Nogueres, 

haurem trobat afloraments triàsics, del Permotries i del Keuper, fonamentalment. 
Aquest darrer és el que es troba a l´indret de l’aturada. On afloren nivells de guixos 
que han estat explotats. 

 
 

PARADA 6 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DEL VELL Km 118, DE 
LA N-230, (Santorens, terme municipal de Sopeira, comarca de la 
Ribagorça / Ribagorza). (I terme del Pont de Suert, comarca de l´Alta 
Ribagorça). (Full 213).  
 
 Després de realitzar la parada anterior, cal seguir per la carretera N-230, 
baixant sempre per la dreta del Ribagorçana. Així, ens caldrà arribar a les 
immediacions del vel Km 118 (de la N-230), just al costat del límit comarcal. En efecte, 
poc després de l’aturada anterior haurem retornat a la comarca catalana de l´Alta 
Ribagorça i ara quasi a la de la Ribagorça / Ribagorça, doncs som al límit. Així, 
haurem recorregut poc més de 4 Km, des de l’anterior. 
 
 En aquest recorregut, haurem continuat trobant els materials del Mantell de les 
Nogueres, on continuem sent-hi. Aquests materials són eminentment mesozoics, del 
Triàsic i del Cretàcic.  

 
En aquest indret, tot mirant cap a l’esquerra de la carretera (just en corba, per 

la qual cosa no ens podem aturar) es pot veure un interessant plec. Aquest, constituït 
pels materials triàsics del Muschelkalk es troba ben delimitat. 
 

 
Aspecte del plec de les immediacions del Km 118, carretera N-230 

 
 
PARADA 7 - CONDICIONAL. POBLE VELL D´AULET, (terme 
municipal de Sopeira, comarca de la Ribagorça / Ribagorza). (Full 213). 
 
 Després de realitzar la parada anterior, cal seguir baixant per la riba dreta del 
Ribagorçana, tot seguint per la carretera N-230. Així, arribarem en 2 – 3 Km al trencall 
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de la carretera de Santorens i poc després (0´5 Km i escaig) cap a l´indret on hi havia el 
poble d´Aulet, ara un despoblat amb les cases enrunades. Aquí, si podem, ens aturarem. 
En aquest recorregut hem estat sempre dintre de la comarca aragonesa de la Ribagorça 
/ Ribagorza. 
 
 En aquest tram, hem continuat sempre dintre del Mantell de les Nogueres i hem 
continuat trobant sovint afloraments del Triàsic; i en concret dels materials del Keuper, 
amb guixos i afloraments d’ofites. 

 
Així, a l´indret de l’aturada (i també poc abans d’arribar al trencall de 

Santorens), haurem trobat uns interessants afloraments de les ofites del Keuper.  Al 
respecte, cal dir que entre aquests materials es poden veure unes interessants 
formacions molsoses d´EPIDOTA. Tanmateix apareixen cristal·litzacions globuloses 
de PREHNITA (petites); així com cristal·litzacions de petits cubs de PIRITA 
 

Tot i així cal tenir molta cura alhora de fer aquesta aturada, en trobar-se 
prop d’una corba, en especial a l’aflorament que hi ha abans d’arribar al trencall de 
Santorens. 

 
 
PARADA 8. EL PAS DE ESCALES O GRAU D´ESCALES, (terme 
municipal de Sopeira, comarca de la Ribagorça / Ribagorza). (Full 251).  
 
 Després de realitzar la parada anterior, cal seguir baixant, ara fins arribar a la 
pressa de l’embassament d´Escales, al Pas d´Escales (o grau d´Escales). Així, haurem 
recorregut uns 2 Km, més. Tot i així: cal tenir cura alhora i lloc de fer l’aturada. 
Caldrà fer-la a la sortida d’un túnel i s’haurà se senyalar perill amb els 
intermitents. L’aturada es farà a la dreta en un espai molt petit, però suficient per 
2 – 3 cotxes. 
 
 En aquest recorregut (de gaire menys de 2 Km) s’han anat trobant els materials 
esmentats fins ara, sovint els carbonatats cretàcics. En molts indrets es troben 
recoberts per derrubis de pendent, que han estat explotats a diversos llocs, abans 
d’arribar al grau (PARADA 7 – BIS). S’han explotat com a àrids per la carretera. 
 
 Ara haurem arribat al Mantell de Tamurcia (equivalent occidental del Mantell 
de Buixols), que aquí dona lloc a la Serra de Sant Gervàs. Precisament aquí, aquesta 
serra constitueix un impressionant faralló, per on s’ha obert pas el riu donant lloc al 
Pas d´Escales i sobre el qual s’ha construït la pressa. 
 
 Precisament, per sobre d´on hem parat (a la dreta de la carretera) es poden 
veure les construccions relacionades amb les obres de la pressa. Es fan patents les 
tolbes i més amunt les explotacions de les calcàries emprades com a àrids. Aquests 
àrids eren la matèria prima, conjuntament amb el ciment procedent de la fàbrica de 
Xerallo (Pallars Jussà) que arribava per l’actual N-260 
 

Observant, a l’altra banda del riu, a més a més de la pressa, es poden veure les 
famoses escales sobre les calcàries. Aquestes formaven part del camí que de bell 
antuvi remuntava el riu.  
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Tolbes utilitzades a la construcció de la pressa 

   

  
Part alta de la pressa de l´Emvssament 

d´Escales 
Part baixa de la pressa de l´Emvassament  

d´Escales 
 

 
PARADA 9 - CONDICIONAL. EXPLOTACIONS DE CALCÀRIA DE 
SOPEIRA, (terme municipal de Sopeira, comarca de la Ribagorça / 
Ribagorza). (Full 251).  
 
 Desprès de fer l’aturada anterior, es necessari continuar baixant per la dreta 
del riu, amb la finalitat d’arribar a les immediacions de Sopeira. En arribar, podem 
fer una nova parada front a una antiga explotació de calcàries (que hi ha a l’altra 
banda del riu) i sota d’un altra. Així, haurem passat tots els túnels i haurem 
recorregut uns 3 Km més. 
 
 En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials mesozoics que 
hem vist a l’aturada anterior. Aquests materials pertanyen al  arribat al Mantell de 
Tamurcia (equivalent occidental del Mantell de Buixols), que aquí dona lloc a la 
Serra de Sant Gervàs. Tot i així, es troben en contacte amb els materials més 
septentrionals del Mantell del Montsec. 
 
 En aquest indret es troba una antiga explotació de calcàries cretàciques, les 
quals van utilitzar-se com a àrids per a la construcció de la petita pressa de Sopeira, 
que hi ha al davant nostre. 
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PARADA 10. ICNITES D´ARENY, (terme municipal de Areny de 
Noguera, comarca de la Ribagorça /Ribagorza). (Full 251).  
 
 Després de realitzar la arada anterior, cal seguir riu avall, fins arribar a la 
població d´Areny de Noguera (Aren), poc després sobrepassar el Pont d´Orrit. A 
poca distancia del pont cal aparcar i una vegada més cal tenir força cura, ja que no 
hi ha lloc i s´ha de fer prop de la Gasolinera o a l´altra banda de la carretera 
(amb força perill. Després cal anar a peu cap a l´indret senyalitzat de la parada, fent 
uns 200 metres des de la carretera. Tot això a uns 7 Km de la parada anterior. 
 
 En aquest recorregut, fet quasi íntegrament per la subcomarqueta de la 
Terreta, haurem estat circulant per entre els materials cretàcics del Mantell del 
Montsec, on ara ens trobem. 
 
 Des d´aquest indret es pot veure una bona part de la Terreta, amb extensos 
afloraments del Garumnià, especialment a l´altra banda del riu on es fan molts palesos 
pels color vermellosos.  
 
 D´altra banda, on ara som hi ha uns interessants afloraments dels gresos de la 
Formació Areny, de la qual constitueixen el seu prototipus. Sobre aquets nivells es 
troben unes interessants emprentes (icnites) de dinosaures, recentment musealitzades 
amb la instal·lacions de plafons indicatius i d´unes passarel·les per accedir-hi, 
possiblement massa inclinades amb perill de patinar-hi si ha plogut.  
 

  
Aspecte parcial de les icnites d´Areny Les passarel·les inclinades 

 

  
Els plafons La tolba.  

Al fondo los materials del Garumniense 
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Es pot dir que aquest aflorament es un lloc molt interessant del Patrimoni 
Paleontològic d´Aragó (candidat amb altres afloraments peninsulars similars per a 
formar part del Patrimoni Natural de l´Humanitat). 
  

Per d´altra banda, prop d´aquest indret hi ha una antiga pedrera que explotava les 
calcàries sorrenques, per tal d´esser emprades com a àrids per a la construcció. Molt prop 
es poden veure les tremuges on es carregaven els materials extrets (PARADA 10 - BIS) 

 
 

PARADA 11. CAMÍ DEL CASTELL DE XIRIVETA, (XIRIVETA, terme 
de Viacamp i Llitera, comarca de la Ribagorça / Ribagorza). (Full 289).  
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal seguir baixant per la vora dreta del riu. 
Així, més avall es trobarà el trencall de Muntanyana i s´arribarà al Pont de 
Muntanyana, deixant per la dreta el trencall que se’n va cap a Tremp (per l´esquerra). 
Poc després ens caldrà agafar el trencall (prop a un àrea de descans, a uns 2 Km del 
Pont), d´on eix la carretereta de Xiriveta, Tot seguit, des del poble ens cal seguir per un 
camí de terra que se’n va cap al Castell de Xiriveta, prop d´on farem l´aturada, a uns 20 
Km de la darrera. 

 
En aquest recorregut, hem continuat trobant el materials mesozoics 

(eminentment cretàcics) que firmen part del Mantell del Montsec, on ara ens trobem ben 
situats. Precisament. Des d´aquest indret es pot gaudir de l´observació de la Serra del 
Montsec, situada a la part frontal del mantell. Aquesta serra queda aquí tallada pel 
Congost de Monrebei (situant-se a la banda dreta el denominat Montsec d´Estall (o de 
Montgai) i a la banda esquerra el Montsec d´Ares i Montsec de Meià (ja a Catalunya). 

 

  
El Congost (o Pas) de Monrebei des del 

poble de Xiriveta 
El Congost (o Pas) de Monrebei des del 

Castell de Xiriveta 
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