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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 
MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE LA VAL 
D’ARAN I DE l¨ALTA RIBAGORÇA: DES DEL TÚNEL 
DE VIELHA A SENET, ANETO I A LLAUSET 
 

 

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. 

 

En aquesta sortida de recerca geològica i mineralògica, presentarem un recorregut 

general, que discorrerà tant per carreteres, com per pistes forestals. Si s’escau, es prescindirà 

d’algun tram, en funció de l’estat dels camins, i del tipus de vehicle utilitzats. 

 

Per d’altra banda, a l ígual que hem fet en altres recorreguts similars, recomanem tenir 

la màxima cura envers del Medi Natural que ens envolta. 

 

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut de l’itinerari discorrerà íntegrament pel 

Sistema Pirinenc; i més concretament ho farà  exclusivament per la denominada Zona Axial del 

Sistema Pirinenc. Tot i això, cap els darrers trams, ens aproparem sensiblement als terrenys també 

paleozoics del Mantell de les Nogueres.  

 

Així, al llarg de tot el recorregut anirem trobant afloraments dels materials paleozoics, els 

quals en els primers trams pertanyeran a ĺ Ordovicià i al Silurià, fent-se palesos més avall els del 

Devonià, cap a la fi del recorregut. 

 

Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari discorrerà per dues de les comarques, que 

pertanyen a la denominada Regió de Tremp (o també de Tremp-Seu d’Urgell). Així, l’itinerari 

s’iniciarà dintre de la comarca de la Val d’Aran, per a finalitzar a la de ĺ Alta Ribagorça. 

 

També cal dir que la pràctica totalitat del recorregut es farà seguint el curs descendent del 

Noguera Ribagorçana. Tot i això, també es seguirà el curs d’algun dels seus afluents per la dreta, 

com és el cas del Llauset. 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 
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Els objectius fonamentals d’aquest itinerari es poden concretar en els següents aspectes: 

 

1.- Estudi i reconeixement dels materials paleozoics que constitueixen la Zona dels 

Apilaments de la Zona Axial Pirinenca, que tallarem al llarg de la totalitat del recorregut, entre 

Molleres (del terme de Vielha). 

 

2.- Reconeixement de deferents mineralitzacions situades al llarg del recorregut: com les 

mineralitzacions ferruginoses associades a skarn, que trobarem prop de Senet o d´Aneto, entre els 

materials carbonatats 

 

3.- Visió de les explotacions mineres relacionades amb les mineralitzacions esmentades a 

l’apartat anterior. 

 

4.- Observació de ĺ impacte produït sobre el Medi Natural, com a conseqüència de les 

explotacions anteriors  

 

5.-. Observació del Patrimoni Miner relacionat amb les mineralitzacions esmentades 

anteriorment. En aquest sentit, cal dir que és molt reduït, ja que es limita a les pròpies explotacions, 

a les galeries i a les restes dels edificis. 

 

6.- Observació a diferents indrets, en especial pels voltants de Llauset, de diferents aspectes 

relacionats amb la geomorfologia glacial. 

 

7.- Observació dels riscos geològics, derivats de la inestabilitat del terreny i de la 

construcció inadequada a la dinàmica glacial i a la dinàmica fluvial 

 

8.- Observació del Patrimoni Geològic. En aquest sentit, cal fer esment del relacionat amb 

la geomorfologia glacial, com és el cas de: la llacuna colmatada de Llestui, de les diferents 

morrenes glacials, de ĺ Estany de Llauset, dels Estanys d´Anglius, ... 

 

 

 

ANTECEDENTS 

 

No hi ha cap antecedent global en relació al recorregut d’aquest itinerari. Hi ha, però uns 

antecedents parcials a tres itineraris nostres: MATA-PERELLÓ (1988, 1995a, 1995b, 1996, 2002 i 

2004); així com a  MSATA-PERELLÓ i CARDONA GAVALDÀ (2008) i a MATA-PERELLÓ i 

SANZ BALAGUÉ (1993). Tot i així, hi ha diferents trams del recorregut, com és el cas del dels 

voltants de Llauset, que hem fet en diverses ocasions, però del que no tenim constatació escrita de 

cap itinerari. 

 

Pel que fa a les mineralitzacions, cal dir que han estat estudiades per nosaltres mateixos, i 

publicades en: MATA-PERELLÓ (1991 i 1992; el primer en un treball dedicat a tota Catalunya, i 

el segon dedicat a ĺ Alta Ribagorça. I, finalment, pel que fa a les estructures pirinenques, existeixen 

alguns antecedents, entre els quals farem esment dels treballs de: GUIMERÀ et altri (1992), i a 

RIBA et altri (1976). 

 

 

En tots els casos, ens remetin a l'apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA, el qual es troba al 

final d'aquest treball. 
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DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L’ITINERARI 
 

L’itinerari començarà pels voltants del Túnel de Vielha, concretament al paratge de la 

sortida del túnel, dintre de la comarca de la Val d’Aran, però fora de la vall. En aquest indret, si 

s’escau es faran la primera aturada. Tot seguit, el recorregut de l’itinerari es dirigirà cap a les 

poblacions de Senet i d´Aneto, penetrant a la comarca de ĺ Alta Ribagorça. En aquest tram, abans 

d’arribar a l’enllaç amb aquestes poblacions, es farà una nova aturada, a les "Mines de ferro de 

Senet", situades a la bora de la carretera N-230, i a la bora de l’embassament de Moralets. Després, 

el recorregut ens portarà cap a la propera població d´Aneto, fent una nova aturada abans d’arribar-

hi. Tot seguit, es continuarà per la carretera que ara es dirigeix cap a Llauset. En aquest tram, 

farem diverses aturades abans d’arribar al darrer indret esmentat. En arribar a Llauset, farem 

diverses aturades entorn al llac, i si s’escau ens aproparem a veure el conjunt de llacs dels Anglius. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 
 

Com ja és habitual, a continuació veurem una sèrie de "parades" o "estacions", en cada una 

de les quals es farà una breu descripció dels principals trets geològics o mineralògics (segons els 

casos).  

 

En totes elles es farà esment (entre parèntesi) del full del "Mapa Topográfico" a escala 

1:50.000, on es troba situat l'indret. En aquest itinerari, seran solament el fulls 180 ( o de Benasc) i 

213 (o de Pont de Suert / Bissaurri). 

 

Així doncs, la relació general ordenada de les parades que composen aquest itinerari, és la 

següent: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. BOCA SUD DETH TUNEL DE VIELHA, (terme 

municipal de Vielha, comarca de la Val d’Aran). (Full 180). 
 

Aquesta aturada, si s’escau, la farem a la sortida / entrada Sud del Túnel de Vielha, 

dintre de la comarca de la Val d´Aran, però ora de la vall geogràfica, sobre la N – 230.. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics (del 

Devonià i Ordovicià, fonamentalment), els quals formen part de la Zona d´Apil·laments 

Antiformes de la Zona Axial Pirinenca. A l índret de l’aturada es troben presents els nivells 

esquistosos de l´Ordovicià, i alhora es fan palesos els afloraments de les granodiorites de 

Mulleres, a ponent d´on ara ens trobem. 

 

També es fan paleses mineralitzacions filonianes d´ANATASA i QUARS, amb indicis de 

RUTÍL. entre els materials esquistosos de l´Ordovicià. Aquestes mineralitzacions es troben entre 

els materials estrets en fer el túnel, i es troben entre el runam, situat a l´esquerra, entre el túnel i 

el riu. 
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PARADA 2. MINA DE FERRO DE SENET (Aneto, actual terme de Montanui, 

comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 180).  
 

Des de les parades anteriors, caldrà retornar a la carretera N-230, i continuar cap als 

trencalls d´Aneto i de  Senet. A uns 1´5 Km dels trencalls esmentats (i a menys de 3 Km de la 

parada anterior), aigües amunt del Noguera Ribagorçana, es troben les mineralitzacions. Aquestes 

es situen a ĺ esquerra de la carretera, quasi a la cua de ĺ Embassament de Moralets - Llausset. 

 

Les mines es troben sobre una mineralització associada a skarn, que es localitza al contacte 

entre unes calcàries del Devonià i les granodiorites de la Maladeta. Tots aquests materials es situen 

dintre de la Zona Axial Pirinenca. 

 

Pel  que fa a les mineralitzacions, cal dir que són fonamentalment de ferro, amb presència 

de: PIRROTINA, MAGHEMITA i MAGNETITA. Aquest darrer és el mineral que es va intentar 

explotar. A més a més dels minerals anteriors, també es troben: ACTINOLITA, 

HEDENBERGITA i GRANATS. 

 

 

PARADA 3. BARRANCS DE SENET, (Senet, actualment és del terme municipal 

de Vilaller, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 180).  
 

Des de les parades anteriors, caldrà seguir per la carretera N-230, i continuar cap als 

trencalls d´Aneto i de  Senet. En trobar-los caldrà  agafar la carretera que ascendeix cap al primer 

poble esmentat. En arribar a la primera corba, o a la mateixa cruïlla es pot fer una nova aturada, a 

1´5 Km de la parada anterior. 

 

 
 

El barranc meridional de Senet. 

 

En aquest recorregut haurem anat trobant els afloraments paleozoics (fonamentalment del 

Devonià), els quals formen part de la Zona d´Apil.laments Antiforms de la Zona Axial Pirinenca, 

com al recorregut anterior. 
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Des d’aquest indret, i mirant cap a llevant (cap a ĺ altra banda del riu) es poden veure el 

Barrancs de Senet. Un el més meridional és molt recent, ja que es relaciona amb una esllavissada 

del segle passat, a l’any 1907. Aquesta esllavissada es va produir arrossegant els materials de la 

morrena lateral cap al riu, fins i tot taponant-lo, originant una represa i una riada més avall.  

Aquesta esllavissada – torrent constitueix un bon exemple de torrent pirinenc, amb tots els sectors 

que els configuren, plenament dibuixats 

 

L’altre es troba situat al mateix costat del poble. Aquest es troba corregit, tot i així el qual. 

es pot veure la problemàtica originada en autoritzar-se la construcció d´efdficis situats al con de 

dejecció de ĺ esmentat barranc, amb el evidents perills de desllaviçades i allaus.  

 

Al respecte d’aquest torrent, cal tenir en conte que cap els anys 1400 va endur-se el poble, 

produint aleshores efectes catastròfics, fins al punt de que el poble el es va tenir de construir de nou 

a ĺ indret que ara ocupa.  

 

Tot i així, aquest indret actual no es troba pas lliure de noves esllavissades i de 

desbordaments del torrent (en aquest darrer cas, debut a que s’han autoritzat construccions als llocs 

de risc). 

 

 
 

Situació actual de Senet, al costat del torrent desbordat cap als anys 1400.  

El poble es troba sobre el con de dejecció. 

 

 

PARADA 4. CARRETERA A LLAUSET, (Aneto, actualment és del terme 

municipal de Montanui, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 180).  

 
Des de les parades anteriors, caldrà continuar per la carretera local que condueix cap al 

poble d´Aneto. Després de sobrepassar-lo, caldrà seguir cap amunt, per la carretera que ara es 

dirigeix cap a Llauset. Per aquesta carretera, després d’efectuar dos o tres corbes, es pot fer una 

nova aturada, per sobre del poble, a uns 2 Km de la darrera aturada. 

 

En aquest recorregut haurem anat trobant els afloraments paleozoics (fonamentalment del 

Devonià), els quals formen part de la Zona d´Apil·laments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, 

com al recorregut anterior. Tot i així, molt sovint haurem circulat per entre els materials quaternaris 
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detrítics que formen part de les morrenes glacials d’aquesta banda de la vall. 

 

Des d’aquest indret, mirant cap al Nord, per sobre d´Aneto, es pot veure com el poble es 

troba en lloc de risc geològic. Així, mirant a la nostra alçada es poden veure les esquerdes que 

apareixen entre els materials quaternaris de la morrena. Per sobre d’aquests materials es troba 

precisament el poble, tal com es pot veure a les fotografies seriades anteriors.  

 

  

  
Situació del poble d´Aneto, al peu de possibles esllavissades 

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. CORBA DE LA CARRETERA A LLAUSET, 

(Aneto, actualment és del terme municipal de Montanui, comarca de l´Alta 

Ribagorça). (Full 180).  
 

Des de la parada anterior, caldrà continuar cap amunt, cap a Llauset. En arribar a la 

corba que ens marca un fort canvi de direcció de la carretera, si s’escau, podem fer una nova 

aturada, a quasi 1 Km de d’anterior. 

 

En aquest recorregut, com als casos anteriors, haurem anat trobant els afloraments 

paleozoics (fonamentalment del Devonià), els quals formen part de la Zona d´Apil·laments 

Antiformes de la Zona Axial Pirinenca.  

 

Des d’aquest indret, es pot fer una bona observació de la vall fluvial de la Noguera 

Ribagorçana, situada per sobre d’una magnífica vall glacial. Aquí es pot veure clarament aquesta 

morfologia glacial. 
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PARADA 6. LA LLACUNA COLMATADA DE LES BORDES DE LLESTUI, 

(Aneto, actualment és del terme municipal de Montanui, comarca de l´Alta 

Ribagorça). (Full 180).  
 

Després de fer l’aturada anterior, cal continuar ascendint cap a Llauset, ara amb menys 

pendent ja que hem assolit el nivell de base de la vall tributaria glacial de Llauset. En arribar a les 

Bordes de Llestui, es pot fer una nova aturada, a uns 2 Km de d’anterior. 

 

En aquest recorregut haurem anat trobant els afloraments paleozoics (fonamentalment del 

Devonià), els quals formen part de la Zona d´Apil·laments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, 

com al recorregut anterior. Tot i així, molt sovint haurem circulat per entre els materials quaternaris 

detrítics que formen part de les morrenes glacials de la vall de Llauset. 

 

En arribar a ĺ indret on ara som, es pot veure una interessant plana, limitada avall per les 

morrenes frontals. Aquesta plana constitueix una llacuna glacial colmatada i constitueix un 

interessant Punt d Ínterés Geològic. Una bona observació dels sediments que l’han reblit, es pot fer 

poc després de sobrepassar els corrals de bestià. 

 

 

 
 

Nivells de rebliment de la llacuna de les Bordes de Llestui, en un dia fosc i emboirat 

 

PARADA 7. ESTANY DE LLAUSET, (Aneto, actualment és del terme municipal 

de Montanui, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 180).  
 

Després de fer l’aturada anterior, cal seguir cap a ĺ Estany de Llauset. S’hi arriba després 

d’un recorregut proper als 4 Km, per uns indrets d’espectacular bellesa, per on es poden efectuar 

nombroses aturades per tal d’observar la geomorfologia glacial d’aquests indrets. 
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L´Estany (o ibón) de Llauset 

 

En aquest recorregut haurem anat trobant els afloraments paleozoics (fonamentalment del 

Devonià), els quals formen part de la Zona d´Apil·laments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, 

com al recorregut anterior. 

 

En arribar a aquest indret, es pot veure ĺ interessant Estany de Llauset o Ibon de Llauset. 

Es tracta d’un llac d’origen glacial, situat als peus del Vallibierna (de 2.730 metres) Tot i així, 

aquest llac es troba recrescut mitjançant una represa artificial, feta amb finalitats d’aprofitament 

hidroelèctric.  

 

 

PARADA 8 - CONDICIONAL. ELS ESTANY D´ANGLIUS, (Aneto, actualment és 

del terme municipal de Montanui, comarca de l´Alta Ribagorça). (Full 180).  
 

Si s’escau, després de fer l’aturada anterior, pot seguir-se un corriol, els qual ens pot 

conduir cap als propers Estanys d´Anglius. Aquests es troben situats a gairebé 2 Km de 

d’anterior, però debut als desnivells, serà necessari fer un recorregut a peu, proper a 1h. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat els materials paleozoics esmentats als recorreguts 

anteriors. Tot i així, predominen per aquest sector propers als llacs els afloraments granítics. Cal 

recordar que tots aquests materials formen part de la Zona Axial Pirinenca, on estem situats des 

del començament d’aquest recorregut. 

 

En arribar a aquest indret es fan palesos una sèrie d íbons, els quals constitueixen un 

interessant complex lacustre: els anomenats Estany d´Anglius. Aquestes llacs es troben sobre 

afloraments granítics i presenten una clara morfologia glacial; en aquest cas no adulterada, com 

succeeix amb el proper Estany de Llauset. 
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Conjunt dels Estanys de Cap d´Anglius (sectors superiors dels Estanys d´Anglius) 
 

 

Cal fer esment de que aquests llacs presenten una gran bellesa, essent molt interessant fer 

un recorregut per tots ells. Així, el millor recorregut (d’unes 5-6 hores), seria: sortir de l´Estany 

de Llauset, pujar cap el collet d´Anglius, passant pels Estanys d´Anglius (el pròpiament dits, els 

mes baixos i més grans). Després caldria anar cap els més alts (els anomenats Estanys de Cap 

d´Anglius), passant pel Collet d´Estanyets. Després caldria baixar cap l´Estany de Cap de Llauset 

(quasi al peu del Vallibierna), passant després per l´Estany de Botornàs, des d´on es retornaria 

cap a l´Estany de Llauset, completant així tot el circuit. 

 

 

 
 

L´Estany Gran, a la part inferior del complex dels Estanys d´Anglius 

 

 

EN AQUEST DARRER INDRET FINALITZA L'ITINERARI 
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