
TERRA ENDINS 

 

REVISTA DE GEOLOGIA 
SÈRIE B 
Nº 280 OCTUBRE – 2011 
 
 

ISSN 1131 – 5407 
D.L.B. 5.635 - 90 

10 pàgines 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DEL  

PALLARS SOBIRÀ I DE LA VAL D’ARAN: DES DE 

VALÈNCIA D´ANEU A ESTERRI D´ANEU, ISIL, 

MINES DE BONABÉ I A MONTGARRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Mata-Perelló  
_______________________________________________________________ 

 
Aquest recorregut va ésser experimentat amb docents el dia 29 DE JULIOL DEL 2010 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 
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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. Aquest és el cas de la llarga pista que uneix Alós d´Isil i Montgarri. A 

ésser possible caldrà fer el recorregut en vehicles de Tot Terreny. 

 

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

tenir el màxim de cura i de respecte, entorn 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 València d´Aneu (dintre de la comarca 

del Pallars Sobirà). Des d’aquesta població, el recorregut anirà cap a les poblacions 

d´Esterri d´Aneu, Isil (o Gil) i Alós d´Isil (o Alós de Gil), sempre dintre del Pallars Sobirà. 

Posteriorment anirà cap Montgarri, entrant a la Val d’Aran, per on finalitzarà. 

 

Així, la major part del recorregut es realitzarà dintre de la comarca del Pallars 

Sobirà, per entrar al Val d’Aran, per on es faran els darreres recorreguts, finalitzant així el 

recorregut.  

 

 

 

OBJECTIUS GENERALS 
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Es centraran en els aspectes geològics, geomorfològics i mineralògics que 

apuntarem a continuació: 

 

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, entre 

València d´Aneu i Montgarri. 

 

2.- Observació dels materials paleozoics (amb presència de terrenys del Cambro-

Ordovicià al Carbonífer), 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). Especialment de les 

mineralitzacions de W – Mo, associades a skarn, que trobarem a les Mines de Bonabé 

(Pallars Sobirà). 

 

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 i Miner. 

 

 

 

ANTECEDENTS 
 

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

bibliogràfic. Així, aquest itinerari constitueix per ell mateix un antecedent. 

 

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. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L’ITINERARI 
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El recorregut d’aquest itinerari es desenvoluparà íntegrament per les comarques del  

Pallars Sobirà i de la Val d’Aran. Així, s’iniciarà a la localitat de València d´Aneu, per om 

es farà la primera aturada. 

 

Després, el recorregut es dirigirà cap a Esterri d´Aneu, per on podrà fer-se una 

nova aturada, si s’escau. Després, el recorregut, remuntant sempre la Noguera Pallaresa, 

anirà cap a Isavarre, Borén, Isil (o Gil) i posteriorment cap al poble d’Alós d´Isil (o Alós 

de Gil). Poc després d’aquest poble es farà una aurada a una antiga mina de ferro, situada 

al costat del camí – carreter. 

 

Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap Bonabé, per tal d’anar cap a les 

antigues Mines de Bonabé, per on es farà una nova aturada. Possiblement, aquest darrer 

tram caldrà fer-lo a peu, en una ascensió de 300m, seguint sempre l’antic camí miner. 

 

Finalment, després de retornar al camí – carreter, caldrà anar cap a les 

immediacions de Montgarri, entrant a la Val d’Aran. En aquesta comarca finalitzarà el 

recorregut, després de fer la darrera aturada al Pla de Beret. 

 

 

 

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, si s’escau, utilitzarem 

algun dels fulls següents de la CME ("Cartografia Militar de España"): 149 (o d´Isil) i 181 

(o d´Esterri d’Àneu).  

 

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

aturades que composen el recorregut del present itinerari. 

 

 

PARADA 1. CARRETERA DE VALÈNCIA D´ANEU A ESTERRI 

D´ANEU,  (València d´Aneu, terme municipal de l´Alt Aneu, comarca del 

Pallars Sobirà). (Full 181). 
 

El recorregut d’aquest itinerari caldrà iniciar-lo al poble de València d´Aneu. I 

més concretament a la sortida del poble, tot anant cap a Esterri d´Aneu. Així, aquesta 

parada la farem a uns 0´5 Km del primer poble esmentat.   

 

En aquest breu recorregut, haurem trobat els afloraments dels materials esquistosos 

que pertanyen a l´Ordovicià. Aquests materials es situen dintre dels denominats 

Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca. On estem situats des del mateix inici 

del recorregut. 
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Des d’aquest indret, mirant cap a la vall (o es troben València d´Aneu i Esterri 

d´Aneu) es pot veure una interessant morfologia glacial per arreu. Tanmateix es pot veure 

com ambdues poblacions es troben situades sobre una antiga llacuna d’origen glacial, 

actualment cometada. 

 

 
 

Esterri d´Aneu a l’antiga vall glacial 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS D´ESTERRI d¨ANEU, 

(Esterri d´Aneu, terme municipal de l´Alt Aneu, comarca del Pallars Sobirà). 

(Full 181). 

 
Després de realitzar l’aturada anterior, cal baixar cap al poble d´Esterri d´Aneu. 

Poc abans d’entrar en ell podem fer una nova aturada, a uns 2 Km de la parada anterior, 

si s’escau. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels esquistos de l´Ordovicià. 

Aquests materials formen part del Apilaments Antiformes de la Zona Axial, on estem ara 

situats, des del començament del recorregut. 

 

Per d’altra banda, en aquest recorregut hem superat la morrena frontal del glacial 

de la Bonaigua. Aquesta morrena es fa especialment palesa entre les poblacions de 

València d´Aneu i Esterri d´Aneu. 

 

Tanmateix, en aquest indret estem situats dintre de la llacuna glacial d´Esterri 

d´Aneu, reblida pels materials quaternaris. 

PARADA 3 - CONDICIONAL. DESCARREGADOR D´ESTERRI D´ANEU, 

(Esterri d´Aneu, terme municipal de l´Alt Aneu, comarca del Pallars Sobirà). 
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(Full 181). 

 
Després de realitzar l’aturada anterior, cal baixar sortir del poble d´Esterri 

d´Aneu per l´antiga carretera C-147 (actual C-16), tot remuntant la val de la Noguera 

Pallaresa. A uns 1´2 Km del poble podem fer una nova aturada a la bora de la carretera. 

 

En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials esquistosos de 

l´Ordovicià, dels quals ja n´hem parlat a l’aturada anterior. Aquests materials són els que 

es troben a l´indret de l’aturada, tot i que molt sovint estan recoberts per terrenys detrítics 

quaternaris de les morrenes laterals de la Vall d´Aneu. 

 

En aquest indret va haver-hi una antiga explotació dels materials acabats 

d’esmentar. Queda com a testimoni una antiga tolba, on es carregaven els materials 

extrets a l’explotació 

 

 
 

Restes de la tolba 

 

 

PARADA 4. MINA DE FERRO DE LA CARRETERA D´ALOS D´ISIL A 

MONTGARRI, OEST DE BASSIBE, BORDES D´ALÓS (Alós d´Isil o Alos 

de Gil, terme de l´Alt Aneu, comarca del Pallars Sobirà). (Full 149). 

 
Després de fer l’aturada anterior, cal remuntar el riu Pallaresa. Seguint sempre cap 

al Nord, la carretera C – 147 / C - 16. Així passarem per Isavarre, Bordén, Isil (o Gil) i per 

Alós d´Isil (o Alós de Gil). Després d’un llarg recorregut, quasi en arribar a les Bordes 

d’Alós, farem una nova aturada, a uns 35 Km de l’anterior. En aquest recorregut, després 

de deixar el poble d’Alós de Gil, fins a l´indret de l’aturada, la carretera s’ha convertit en 

una pista de terra, en irregular estat de conservació. 
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En aquest recorregut hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics de 

l´Ordovicià, fonamentalment trams esquistosos i quarcitics. Aquests materials formen part 

dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial. 

 

Mot sovint, haurem trobat afloraments dels materials detrítics quaternaris de les 

morrenes laterals del glacial de la Vall d´Aneu. Aquests materials cobreixen en diversos 

trams dels recorregut als esmentats anteriorment del Paleozoic. 

 

En aquest indret va haver-hi una petita explotació d’òxids de ferro. Aquests 

procedien de l’alteració de les pirites incloses entre els esquists de l´Ordovicià. Els 

minerals presents són: GOETHITA (limonita), HEMATITES, LEPIDOCROCITA 

(limonita) i SIDEROGEL (limonita). Finalment, cal dir que l’explotació no va tenir cap 

mena d’èxit. 

 

 
 

Mina de Ferro 

 

 

PARADA 5 i 6. MINES DE BONABÉ, (Alós d´Isil o Alos de Gil, terme 

municipal de l´Alt Aneu, comarca de Pallars Sobirà). (Full 149). 
 

Des de la parada anterior, continuar pel camí de terra (que hem agafat a Alos 

d Ísil). Per aquest camí es passarà per les Bordes d’Alós (també dites Bordes d´Isil). 

Posteriorment, després d’un recorregut d’uns 7 Km arribarem a la Borda de Perosa. Poc 

després trobarem el camí miner, a l’esquerra del camí que anàvem seguint. Caldrà agafar 

aquest camí miner (que es troba en mal estat de conservació). Per ell, en uns 3 – 4 Km de 

pujada arribarem al cable miner. Després caldrà pujar a peu, en uns 25 minuts. Finalment 

arribarem a les mines on farem una nova aturada. Així, des de la parada anterior haurem 

recorregut uns 11Km i escaig. 

En aquest recorregut, ens haurem desplaçat sempre entre els afloraments dels 

materials esquistosos i quarcítics de l´Ordovicià. Tot i així, ara haurem trobat afloraments 

de calcàries, també de l´Ordovicià. Aquestes calcaries es troben en contacte amb uns 
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afloraments granítics (als anomenats granits de Marimanya). Al contacte entre uns 

materials i els altres, s’ha originat un important skarn (PARADA 5), que en els anys 1990 

encara estava en actiu. Els minerals explotats eren de Mo i de W, fonamentalment: 

MOLIBDENITA, SCHHELITA En relació amb aquesta explotació minera, queda un cert 

patrimoni miner que cal considerar. 

 

Molt prop de les anteriors explotacions n’hi havia unes altres, de caràcter 

estratiforme, relacionades amb els nivells carbonatats de l´Ordovicià (PARADA 6). 

Aquestes es troben prop de la Font Alta de Peipicat. En aquest cas, els minerals presents 

són: ESFALERITA, GALENA, PIRITA, CALCITA, CERUSSITA, DOLOMITA, 

SMITHSONITA, entre altres. Aquestes explotacions són més antigues que les anteriorment 

esmentades de Mo – W. 

 

 

PARADA 7. RIBERA DE FORCALH, (Montgarri, terme municipal de 

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

Des de la parada anterior, cal fer un nou recorregut, seguint sempre la Noguera 

Pallaresa. Així, després d’uns 7 Km arribarem a les immediacions de Montgarri i poc 

després a Cal Cabau. En aquesta zona podem fer una nova aturada, ja dintre de la comarca 

de la Val d’Aran. 

 

Com a tots els recorreguts anteriors, ens hem mogut sempre dintre dels afloraments 

esquistosos i quarcítics (i en ocasions carbonatats). Aquests materials formen part del 

Apilaments Antiformes de la Zona Axial. 

 

En aquest indret es produeix l´aiguabarreig del Noguera Pallaresa amb la Ribera de 

Forcalh, procedent del Circ d´Orla, on hi ha les importants Mines de Forcalh, de Pb – Zn. 

 

 

PARADA 7 - CONDICIONAL. PLA DE BERET, (Baqueira, terme 

municipal de Naut Aran, comarca de la Val d’Aran). (Full 181). 
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal continuar pel camí (ara en bones 

condicions) que es dirigeix cap al Pla de Beret). En arribar-hi, si s’escau, podem fer una 

nova aturada, a uns 6 Km de l’anterior. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials esmentats 

a les aturades anteriors, de l´Ordovicià, dintre dels Apilaments Antiformes de la Zona 

Axial, per on hem estat al llarg de tot el recorregut. 

 

En aquesta zona. Hi ha el naixement de la Noguera Pallaresa, el riu que hem anat 

seguint des del principi del recorregut de l’itinerari. 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT 
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