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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LA COMARCA DE LA VAL 

D’ARAN: DES DE SALARDÚ A LES MINES DE 

MONTOLIU, Al MAUBERBE I A LES MINES DE 

LIAT 
 

 

 

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.  

 

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. 

 

Per d’altra banda, i a l’igual que en altres recorreguts semblants, recomanem 

tenir el màxim de cura i de respecte, enTurn de la Natura que ens rodeja. 

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 
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 les Mines de Montoliu. Des 

d’aquí, el recorregut anirà cap a les Mines de Liat, per on es faran diverses aturades, 

finalitzant el recorregut.  

 

 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

Es centraran en els aspectes geològics, geomorfològics i mineralògics que 

apuntarem a continuació: 

 



4 

 

 

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.  

 

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.  

 

3.- Reconeixement de les diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut, 

com les següents (d’acord amb el sentit del recorregut).  

3A) De les mineralitzacions ferruginoses d’alteració de pirites. Les trobarem prop de 

Bagergue a Es Calhau, entre els afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià. 

3B) De les mineralitzacions estratiformes de Pb-Zn. Aquestes es troben encaixades els 

nivells carbonatats de l´Ordovicià. Les trobarem a les Mines de Montoliu 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. 

 

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 la zona kàrstica de Liat. 

 

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

Patrimoni Miner. Així, aquí cal parlar del relacionat amb les mines de Montoliu i amb les 

Mines de Liat. 

 

 

 

ANTECEDENTS 
 

En relació a aquest recorregut, no coneixem l’existència de cap antecedent 

bibliogràfic, tret dels nostres: MATA – PERELLÓ (2009a i 2009b). 

 

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 les Mines del Port de Tur. 

 

Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap a l’Estany de Montoliu i cap al Port 

d´Uretz. Prop d’aquest es troben les Mines de Montoliu i les Mines de Mauberme, per on 

s’efectuarà una aturada. 

 

Després, el recorregut es dirigirà cap a la base de Tuc del Mauberme, des d´on 

s´anirà cap a les Mines de Liat, per on es realitzaran diverses aturades. Finalment, el 

recorregut per aquest darrer indret.   

 

 

 

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 Ísil) .  

 

Així, passarem a continuació, a fer una referència ordenada, de les diferents 

aturades que composen el recorregut del present itinerari. 

 

 

PARADA 1. PLA DE LA MORTU, (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. Després des d’aquí, ens caldrà seguir pel camí que 

remunta el riu Unhola, fins arribar al Pla de la Mortu, per on farem una aturada, a uns 4 

Km més amunt de Bagergue. 

 

En aquest recorregut haurem trobat afloraments dels materials paleozoics de 

l´Ordovicià. Aquests materials formen part del Apilaments Antiformes de la Zona Axial 

Pirinenca, on ara ens trobem situats.  

 

En aquest indret hi ha un aflorament de pissarres piritoses, Aquí la PIRITA  s’ha 

oxidat i ha donat lloc a la formació de GOETHITA (terrosa i limonítica) molt abundant, 

formant dipòsits d’òxids de ferro 
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Mineralitzacions de ferro del Pla de la Mortu 

 
 

PARADA 2. ES CALHAUS, (Bagergue, terme municipal de Naut Aran, 

comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      

 
Després de fer la parada anterior cal continuar riu amunt, remuntant l´Unhola. A 

poca distancia de l’aturada anterior es pot fer una nova aturada a l´indret des Calhaus. 

Així, haurem recorregut uns 2 Km més. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials paleozoics 

esmentats als desplaçaments anteriors, els quals pertanyen fonamentalment a l´Ordovicià. 

Aquests són també els materials esquistosos que apareixen on ara ens trobem. 

 

En aquest indret hi ha la confluència entre el barranc que baixa del Llac Montoliu 

(on anirem més endavant) amb l´arriu Unhola. Aquesta confluència es un clar exemple de 

la morfologia glacial d’aquesta vall, amb valls tributàries més altes que la de la vall 

principal. 

 

També, en aquest lloc hi ha les restes de l’antic carregador de les mines del Pla de 

Tur (que després veurem). Aquestes mines es troben situades a la vall de l´Unhola, més 

amunt d´on ara ens trobem.  

 

Finalment, cal dir que a les escombreres encara es poden trobar bones mostres de 

GALENA y d´ESFALERITA, entre altres materials. 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. MINES DE PLA DE TUR, (Bagergue, 

terme municipal de Naut Aran, comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal continuar cap amunt. En trobar el 

camí que es dirigeix cap al Llac de Montoliu, farem una fillola par tal d’anar fins a les 
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properes Mines del Pla de Tur. En arribar-hi farem una nova aturada, a uns 6 Km de la 

parada anterior. 

 

 En aquet recorregut hem trobat els mateixos materials que ja hem vist a les 

aturades anterior. Aquests són també els materials que apareixen per l´indret on farem 

una nova aturada. 

 

 En aquest lloc hi ha unes antigues mines. Aquestes 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, ....  

 

En relació a les mines, cal dir que hi prop de 20 bocamines, pràcticament totes 

enrunades. I pel que fa al patrimoni miner, cal dir que es limita a les escombreres. 

 

 

 
Mines del Pla de Tur 

 
 

PARADA 4 - CONDICIONAL. PLA DE TUR, (Bagergue, terme municipal 

de Naut Aran, comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal fer una observació quasi sense fer cap 

desplaçament. En efecte, a la vall de l´arriu Unhola, es pot veure una zona plana, que 

correspon al Pla de Tot. Be, aquí farem una nova aturada, si s’escau. 

 

Es tracta d’una antiga llacuna d’origen glacial, reblerta per sediments aportats 

pel riu Unhola.  Dintre d’aquesta zona plana, es pot veure com l´arriu serpenteja 

meandriformement. 
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PARADA 5. LLAC DE MONTOLIU, (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 al llac de Montoliu. En uns 4 Km de pujada s’hi arriba. I en arribar farem una nova 

aturada d’aquest itinerari. 

 

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

fonamentalment de l´Ordovicià. Aquests materials formen part del Apilaments Antiformes 

de la Zona Axial Pirinenca, on ens trobem des de l´inici del recorregut. 

 

Per d’altra banda, en aquest recorregut haurem gaudit de la morfologia glacial. 

Així, en sortir del Pla de Tur, haurem remuntat la vall glacial principal per tal d’arribar a la 

vall penjada on es troba el llac. Així, haurem fet una sortida de forta pendent, per tal 

d’arribar després a una zona més laxa.  

 

Pel que fa al llac, es tracta d’un llac d’origen glacial, produït per excavació de la 

morrena. Es molt semblant al que es situa prop de les Mines de Liat. 

 

 

 
El Llac de Montoliu i les Mines de Mauberme a l’altra vorera, sota del Pic Mauberme 

 
 

PARADA 6 - CONDICIONAL. MINES DE MAUBERME, (Bagergue, terme 

municipal de Naut Aran, comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Si s’escau, després de realitzar l’aturada anterior, es pot rodejar el llac (per la 

vorera de ponent), per tal d’anar cap a les Mines de Mauberme. Aquesta travessa es 

portarà poc menys de mitja hora. 

 

En aquest indret hi havia unes mines sinuades sobre una mineralització 

estratiforme. Aquesta es similar a la de les Mines del Pla de Tur, amb la presencia dels 

mateixos minerals. En aquest cas hi ha 6 bocamines i no coneixem cap mena de Patrimoni 

Miner, a excepció de les escombreres.  
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PARADA 7. MINES DE MONTOLIU o MINES DEL PORT D´URETZ, 

(Bagergue, terme de Naut Aran, comarca de la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Des de la parada anterior, cal fer n nou recorregut (de prop de 40 minuts) ascendint 

cap a les Mines de Montoliu o Mines del Port d´Uretz, per on farem una nova i extensa 

aturada. Així, haurem recorregut uns 2 Km més. En la pujada, haurem deixat a la dreta el 

camí que se’n va cap a la Collada Nera, per on continuarem després. 

 

 En aquest recorregut, com als anteriors, haurem trobat afloraments dels materials 

esquistosos de l´Ordovicià. Aquests es troben constituïts per trams d’esquistos, 

calcosquistos, marbres, quarsites. Aquests materials són els que es troben a l´indret on hi 

ha les mineralitzacions. Aquí predominen els trams carbonatats. 

 

 Les explotacions mineres es troben localitzades sobre unes mineralitzacions 

estratiformes, en part d’origen sedimentari (amb control sedimentari), sovint 

remobilitzades per fractures, (passant a tenir un cert control estructural). Aquestes 

mineralitzacions es situen sobre nivells carbonatats de l´Ordovicià. 

 

 Les mineralitzacions són fonamentalment de Pb-Zn, amb presencia, entre altres 

minerals de: CALCOPIRITA, ESFALERITA, GALENA, PIRITA i QUARS com a 

minerals primaris. Com a minerals d’alteració hi ha GOETHITA (limonítica), 

ATZURITA, CERUSSITA, MALAQUITA, ANGLESITA, .... També es troben presents 

altres minerals com: HEMATITES, PIROLUSITA (dendrítica), ANQUERITA, 

CALCITA, DOLOMITA, ... 

 

 
Visió general de les Mines de Montoliu o Mines del Port d´Uretz, amb diverses 

bocamines, escombreres i plans inclinats 

 

 Pel que fa al Patrimoni Miner, cal dir que en aquest cas es força important. Així, a 

més a més de les bocamines i escombreres, també es troben: plans inclinats  (de vegades 

dits “malacates”), per on baixava el mineral fins a les plataformes ferroviàries; vies i 

plataformes ferroviàries, per on es conduïa el mineral extret cap el Port d´Uretz, això es 

feia en dues línees de ferrocarril; telefèric, per on es baixava el mineral cap a França, des 

del Port d´Uretz (on hi ha la primera pilona). 
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Tram del ferrocarril, sobre el llac Montoliu 

 

 

PARADA 8. CAMI DE LIAT, (Bagergue, terme de Naut Aran, comarca de 

la Val d’Aran). (Full 149).      
 

Des de la parada anterior, cal fer n nou recorregut (de prop de 40 minuts) ascendint 

al Port d´Uretz, des d´on ainirem cap a Liat, passant pels peus del Mauberme.  Més 

endavant farem una novaaturada. Així, haurem recorregut uns 2 Km més. 

 

 En aquest recorregut, com als anteriors, haurem trobat afloraments dels materials 

esquistosos de l´Ordovicià. Aquests es troben constituïts per trams d’esquistos, 

calcosquistos, marbres, quarsites. Aquests materials són els que es troben a l´indret on hi 

ha les mineralitzacions. Aquí predominen els trams carbonatats. 

 

 Des d´aquest indret, es pot veure el Llac de Montoliu i les Mines de Montoliu, on 

hem fet l´aturada anterior. 

 

 

PARADA 9. 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 llarg  recorregut, anant cap a Liat 

cap a l´Oest, baixant cap a l´indret on hi ha 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”.  
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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 

 

 

 

PARADA 10. 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” 
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Horat de l´Unhola Entrada de l’aigua a l´Horat de l´Unhola 

 

 

PARADA 11. 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 Sud, 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 2´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 

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. 

 

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,  
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- 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. 

 

 

 
Bocamina oberta en un anticlinal de las calcaries.  

Es fa palesa la mineralització estratiforme 

 

 

 

  
Restes d’unes pilones dels telefèrics,  

entre uns afloraments karstificats de les 

“calcaries de Bentallou” 

Estructura del telefèric miner 
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PARADA 12. 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 

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 

 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT 
________________________________________________________________________ 
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