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ADVERTIMENTS PREVIS 
 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., 

aquest constarà de diverses parades. Però, sols si es disposa del temps suficient, podrà 

efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir 

de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

Pel que fa als camins per on transitarà el recorregut de l’itinerari, cal dir que en 

general es trobaran en bones condicions. Tot i així, sempre que sigui possible, recomanem 

demanar la màxima informació, en relació al estat real dels camins. En cas de trobar-se 

en males condicions, recomanem fer el desplaçament a peu. 

  

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 GEOLÒGICA 

 

 El recorregut d´aquest itinerari s´efectuarà en la seva major part per la Serralada 

Ibèrica, i més concretament per la seva Branca Castellana. Efectivament, el recorregut 

transitarà per aquesta unitat geològica entre les localitats de Taravilla (al Señorio y Tierra 

de Molina de Aragón y Priego (dintre de la Tierra del seu nom). La resta del recorregut, 

fins arribar a les immediacions de la Frontera, s´efectuarà per la denominada Cuenca del 

Tajo. 

 

 En la primera anirem trobant materials paleozoics (fonamentalment de l´Ordovicià) 

i mesozoics (que es repartiran entre el Triàsic -normalment del Keuper-, Juràssic i 

Cretàcic). En canvi, en la segona part anirem trobant sediments cenozoics (del Miocè, 

exclusivament). 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS DE CAIRE GEOLÒGIC 

 

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

 

1.- Observació i descripció dels materials paleozoics (fonamentalment de 

l´Ordovicià, també del carbonífer), que formen part de la Branca Castellana del Sistema 

Ibèric. Aquests materials els tallarem solament prop de la Cueva del Hierro (a la Tierra de 

Priego). 

 

2.- Observació i descripció dels materials mesozoics (els quals es reparteixen entre 

el Triàsic, el Juràssic i el Cretàcic), que formen part de la Branca Castellana del Sistema 

Ibèric. Aquests materials els tallarem fonamentalment entre Taravilla i Priego. 

 

3.- Observació i descripció dels materials cenozoics (els quals pertanyen 

exclusivament al Miocè), que formen part de la Cuenca del Tajo. Aquests materials els 

tallarem exclusivament pels voltants de la població de la Frontera. Al final del recorregut 

de l´itinerari.  

 

4.- Observació de les relacions i dels contactes entre les dues unitats acabades 

d´esmentar; concretament entre el  Sistema Ibèric i la Cuenca del Tajo. 

 

5.- Observació de les estructures locals d´aquests unitats, al llarg del recorregut de 

l´itinerari. 

 

6.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades a diferents 

indrets del recorregut de l´itinerari, com les següents, d´acord amb l´ordre en que 

aproximadament les anirem trobant:  

6A) de les formacions caoliníferes sedimentàries, que trobarem a diversos indrets, com a 

Pobeda (Tierra y Señorio de Molina de Aragón). A tot arreu es relacionen amb afloraments 

dels materials cretàcics de l´Albià. 

6B) de les mineralitzacions ferruginoses estratiformes, relacionades amb nivells 

carbonatats de l´Ordovicià, que trobarem a Cueva del Hierro (dintre de la Tierra de 

Priego). 

6C)  i de les mineralitzacions evaporítiques, que trobarem prop de la Frontera (Tierra de 

Priego), relacionades amb els afloraments miocènics. 

  

7.- Observació i descripció de diverses explotacions mineres, antigues i actuals, 

situades a moltes de les localitats esmentades a l´apartat anterior, i relacionades amb les 

mineralitzacions abans dites. 

 

8.- Observació del Patrimoni Miner, situat a les antigues explotacions mineres; i en 

especial a les de Pobeda (Tierra y Señorio de Molina de Aragón) i Cueva del Hierro 

(Tierra de Priego).  

 

9.- Observació de l´important Patrimoni Geològic, relacionat amb la Laguna de 

Taravilla, i amb altres indrets del recorregut. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, cal dir que existeixen uns antecedents 
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parcials, de tipus bibliogràfic referents a una part del recorregut del mateix. Es tracta 

d´altres itineraris nostres: MATA-PERELLÓ (1999) i MATA-PERELLÓ i SANZ (1993), 

Així com MATA-PERELLÓ i HERRERA SANCHO (2000). Igualment farem esment de: 

MATA-PERELLÓ i VILALTELLA FARRÀS (2010a i 2019b) 

 

Per d´altra banda, i pel fa a la descripció de les mineralitzacions de les comarques, 

per les quals discorre el recorregut de l´itinerari, farem esment dels treballs de: CALVO et 

altri (1988), MAESTRE (1845) i MATA-PERELLÓ (1987 i 1991), en treballs 

generalistes, dedicats al conjunt de les terres aragoneses i de les castellanes, 

respectivament.  

 

Pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre l´itinerari, farem 

esment de diverses publicacions i treballs de  l´ITGME (1981, 1982 i 1983). Tots ells, i 

especialment els darrers, fan referència a l´estructura geològica de les unitats geològiques, i 

als materials que les constitueixen. 

 

Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren relacionats per ordre alfabètic a 

l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA ESMENTADA. 
 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut s´iniciarà prop de la localitat de Salinas de Almalla (del Señorio y 

Tierra de Molina de Aragón). Des d´aquí es farà un recorregut cap a Taravilla, fent-se una 

aturada prop de la cruïlla de la carretera de Peralejos de las Truchas. 

 

Després, es continuarà cap a Taravilla, fent-se unes parades poc després de 

sobrepassar-la, a l´indret de la Laguna de Taravilla. Posteriorment, es retornarà a la 

carretera, anant cap al Tajo i cap a Pobeda, per on es farà una nova aturada, abans 

d´abandonar el Señorio y Tierra de Molina de Aragón. per on s´ha estat circulant fins ara.   

 

Posteriorment el recorregut penetrarà a la Tierra de Priego, arribant-se aviat a la 

localitat de Cueva del Hierro, per on es farà una nova aturada. A les antigues mines de 

ferro. 

 

 Després el recorregut de l´itinerari continuarà cap a les poblacions de Beteta i 

Vadillos, fent-se entre les dues una nova aturada de caire paisatgístic, a les denominades 

Hoces de Beteta. 

 

Finalment. El recorregut es dirigirà cap a les immediacions de Priego i de la 

Frontera, passant abans per Cañamares i per Cañizares, i finalitzant el recorregut de 

l´itinerari prop de l´esmentada població de la Frontera, situada encara dintre de la Tierra de 

Priego.  

 

 

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 
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aturades farem un breu comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui), i les hi 

donarem el nom de l´indret on es troben. També farem esment del municipi on es 

localitzen, o del poble més proper. Igualment, farem esment de la comarca on es troben 

ubicats els indicis 

 

En cada cas indicarem, entre parèntesi, el número del full topogràfic (a escala 

1:50.000, del doble mapa del Instituto Cartográfico Nacional, i del  del Servicio 

Cartográfico del Ejercito), on es troba l´aturada. Així, en aquest cas, en aquest llarg 

recorregut, utilitzarem diversos fulls, que ara esmentarem per trams; així, utilitzarem els 

següents fulls: 514 (o de Taravilla), 539 (o de Peralejos de las Truchas) i 563 (o de Priego). 

 

Així, doncs, a continuació efectuarem la relació i descripció de les diferents 

aturades, que composen el present itinerari: 

 

 

PARADA 1. CRUÏLLA DE CARRETERES DE TERZAGUILLA 

(Terzaguilla, terme municipal de Terzaga, Señorio y Tierra de Molina de 

Aragón). (Full 514). 
 

Tot i que el recorregut cal iniciar-lo a la població de Salinas de Almalla, des d´on 

cal anar cap al Sud, fins arribar a la cruïlla entre la carretera que se´n va cap a Peralejos de 

las Truchas, i la que agafarem (la que condueix a Taravilla). En aquest indret, ben poc 

després de la cruïlla (a uns 50m) farem la primera aturada de l´itinerari, a uns 2´5 Km de la 

sortida. 

 

En aquest recorregut, es van trobant afloraments dels materials triàsics del Keuper, 

els quals formen part de la Serralada Ibèrica, on hem estat situats durant aquest recorregut. 

 

Així, aquí afloren uns nivells de guixos i d´argiles rogenques, que pertanyen al 

Keuper (és a dir: al Triàsic). Entre aquests materials es troben bones mostres de GUIX 

ROIG, així com JACINTS DE COMPOSTEL.LA (QUARS), entre altres minerals.   

 

 

PARADA 2. LA “CHORRERA”, (termes municipals de Taravilla i de 

Pobeda de la Sierra, Señorio y Tierra de Molina de Aragón). (Full 539). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal continuar per la carretera cap a Taravilla. 

Més endavant, en arribar a l´inici del camí que surt per l´esquerra i que es dirigeix cap a la 

Laguna de Taravilla, cal agafar-lo. Ben poc abans d´arribar-hi, per sobre del riu Tajo, cal 

fer la present aturada, a uns 14 Km de l´anterior. 

 

 En aquest recorregut hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics, 

primer del Triàsic (del Keuper), després del Juràssic, i finalment del Cretàcic. Aquests 

darrers són els que es troben a l´indret on ara som. 

 

 En aquest lloc es pot observar una interessant cascada del riu Tajo, produïda en 

sobrepassar la pressa de l´embassament de la Chorrera. 
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PARADA 3. LAGUNA DE TARAVILLA, (terme municipal de Taravilla, 

Señorio y Tierra de Molina de Aragón). (Full 514).  
 

 Des de l´aturada anterior, cal fer un breu recorregut (de menys de 1Km) per tal 

d´arribar fins a la Laguna de Taravilla. En aquest interessant indret farem la present 

aturada. 

 

 En aquest lloc hi ha una llacuna d´origen kàrstic, la qual es troba relacionada amb 

una doble dolina, amb una uwala. Aquesta es perfectament visible des de l´indret de la 

parada anterior, el qual es troba situat per sobre de la llacuna, al mateix temps que per 

sobre del Tajo.  Per d´altra banda, des de la base de la llacuna, de la sortida del seu desguàs 

es pot veure un interessant plec, tot mirant cap al NNE., dibuixat pels materials carbonatats 

cretàcics. 

 

 
 

La Laguna de Taravilla 

 

  

PARADA 4 – CONDICIONAL. PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO, 

(termes municipals, d´Est a Oest, de: Peralejos de las Truchas, Taravilla, 

Pobeda de la Sierra, Baños de Tajo, Peñalen, Fuembellida, Torete, 

Zaorejas, Villar de Cobeta, Olmeda de Cobeta, Huertahernando, Canales 

del Ducado, Ocentejo, Armallones i Valtablado del Rio. Señorio y Tierra de 

Molina de Aragón). (Fulls 513 i 514).  
 

 Després de fer la parada anterior, cal retornar cap a la carretera que baixa des 

de Taravilla, per tal de baixar cap al riu Tajo. En arribar al Ventorro del Chato podem 

agafar un camí que se´n va cap a ponent. Aquest camí va seguint el Tajo  fins arribar al 
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Puente de San Pedro, prop de Zaorejas. D´aquesta manera podem fer un recorregut per 

part del Parque Natural del riu Tajo. Tot i així, si s´escau, podem seguir el recorregut 

fins als voltants d´Ocentejo, fent un recorregut condicional proper als 35 Km, que 

després caldrà fer en sentit contrari. 

  

L’espectacular paisatge de l’Alto Tajo s’origina després d’una successió 

d’importants esdeveniments geològics.  Els plegaments produïts aquí per l’orogènia 

hercínica varen ser desmantellades al llarg del Mesozoic, posteriorment afectats per un 

progressiu esfondrament del terreny que va permetre l’ocupació de la zona pel mar.   

 

Tot això explica el potent desenvolupament dels estrats calcaris amb abundants 

fòssils.  L’orogènia Alpina del Juràssic – Cretàcic va donar lloc a un nou plegament i 

aixecament del terreny.  La posterior erosió d’aquestes serralades configuren l’actual 

paisatge de l’Alto Tajo. 

 

 

PARADA 5. EXPLOTACIONS DE CAOLÍ DE POBEDA (terme municipal 

de Pobeda de la Sierra, Señorio y Tierra de Molina de Aragón). (Full 539). 
 

Després d´efectuar el recorregut pel Parque del Alto Tajo, cal retornar al Ventorro 

del Chato, per tal de continuar el recorregut cap a la localitat de Pobeda de la Sierra fent 

un recorregut proper als 45 Km, si s´ha fet el recorregut pel Parque Natural del Alto Tajo; 

i d´uns 15 Km si no s´ha fet, i es procedeix de la Laguna de Taravilla (PARADA 3).   

 

En qualsevol cas, en arribar a la població ens dirigirem cap a les actuals 

explotacions de caolí.  En aquest indret farem una breu aturada, a una de les esmentades 

explotacions de caolí. 

 

 
 

Explotacions de caolí 
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En aquest recorregut. Hem començat a trobar afloraments dels materials del 

Cretàcic Mig, i concretament de l´Albià. Aquests afloraments es troben constituïts per 

nivells de caolins i sorres blanques, les quals formen part de la denominada Formació 

Utrillas. Doncs bé, aquests materials han estat explotats a diferents llocs, per tal de 

beneficiar els caolins abans esmentats. 

 

 

PARADA 6. MINA DE FERRO, (terme municipal de la Cueva del Hierro, 

Tierra de Priego). (Full 539). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera procedent de Pobeda de 

la Sierra, per tal d´anar cap a la població de la Cueva del Hierro, on ens caldrà anar cap 

al costat del Cementiri, on efectuarem una nova aturada, després de recórrer uns 7´5 Km 

més. En aquest recorregut, hem deixat enrere el Señorio y Tierra de Molina de Aragón i 

hem penetrat a la Tierra de Priego. És a dir: hem passat de la província de Guadalajara a 

la de Cuenca, on ara ens trobem. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics del 

Cretàcic i del Juràssic. Tot i així, prop de la població de Cueva del Hierro, hem 

començat a trobar afloraments dels materials de l´Ordovicià, que aquí es troben 

representats per uns trams de Dolomies. Entre aquestes es troben unes mineralitzacions 

de ferro que han estat explotades, encara que molt minsament. 

 

Entre els minerals de ferro presents, cal fer esment dels següents: GOETHITA (és 

el més abundant, es troba en forma de limonita), HEMATITES (abundant), 

LEPIDOCROCITA, ANQUERITA (molt abundant) i SIDERITA (com l´anterior, molt 

abundant). També es troben presents altres minerals com els següents: PIRITA (indicis), 

PIROLUSITA, CALCITA, DOLOMITA (molt abundant) i QUARS. 

 

 
 

Mineralitzacions de ferro. Mina de ferro de Cueva del Hierro 
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PARADA 7.- LAS HOCES (CONGOSTOS) DE TRAGAVIVOS Y 

BETETA (situades entre Puente de Vadillos y Beteta). (Termes municipals 

de Cañizares y Beteta, Tierra de Priego). (Full 539). 
 

 

Després de fer la parada anterior, cal anar cap a Beteta, per tal de continuar 

després cap a Puente de Vadillos per la carretera de Priego a Beteta. Aquesta creua al 

riu Guadiela en Vadillo, on rep al riu Cuervo que arriba des del balneari de Solán de 

Cabras.  Abans de creuar el Guadiela, venint des de Beteta, surt a la dreta una pista que 

corre paral·lela a la seva marge dreta i porta, després de poc més de 4 km., a la presa de 

l’embassament del Molino de Chincha.   

 

Prop ja d’aquesta, la pista es divideix en tres, permetent la del centre sortejar la 

tancada de la presa després la qual s’inicia la Ho (congost) de Tragavivos, de natura 

menys temible que allò que el seu topònim pogués suggerir. Segueix la carretera des de 

Beteta a Vadillo recorrent pel seu fons un estret engorjat d’alts espadats calcaris i 

espessa vegetació, entre la qual en destaca un bosquet de til·lers, abans d’arribar al clot 

on s’enclava Beteta.  A mig camí de la Hoz, en el km. 105’7, un rètol que indica “Paseo 

Botánico” marca l’inici d’una deliciosa drecera que, a mig vessant, permet fruir de la 

bellesa de la Hoz i de la seva riquesa florística.  En Beteta, la Casa de la Serrania, (Plaça 

Major), ofereix informació al sobre la comarca. 

 

 

PARADA 8 - CONDICIONAL. RECORREGUT PEL PUERTO DE 

MONSAETE, TRAMS ÀNTICS DE LA CARRETERA LOCAL DE BETETA 

A PRIEGO, (terme municipal de Cañamares, tierra de Priego). (Full 563). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap a Cañizares, i tot seguit 

cap a Cañamares. Poc abans d´arribar-hi es trobarà el Túnel de Monsaete, per on 

passa la carretera actual. Tot i així, abans d´entrar al túnel es trobarà l´indicatiu de 

l´antiga carretera, la qual passa pel Puerto de Monsaete. Caldrà agafar aquesta antiga 

carretera, passant pel  port (de 1.156m.).  En fer aquesta ruta, es pesarà per un 

interessant circuit força pintoresc, per on farem la present aturada, després de recórrer 

uns 12 Km des de Vadillos.  

 

De tot l’itinerari en destaquem tres curiositats naturals:  el Port de Monsaete, 

per on hem anant circulant; la Puerta o Boca del Infierno (fent una fillola una vegada 

baixat el port, agafant un trencall a l’esquerra en direcció a Fuertescusa, al peu del 

port de Monsaete i del riu Escabas); i el Puente del Estrecho (fent una altra fillola, 

continuant cap a ponent, cap a Priego, a mig camí entre Cañamares i aquesta darrera 

població, poc abans del Convent de San Miquel de las Victorias). 

 

 

PARADA 9. EL CABEZO GORDO, (terme municipal de la Frontera, Tierra 

de Cuenca). (Full 563). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal acabar d´arribar fins a Cañamares, per tal 

d´anar després cap a la Frontera. En arribar a aquest poble cal agafar la carretera que se´n 

va cap al Sud, fent-se l´aturada a uns 4 Km del poble, i a uns 12 de l´anterior. 
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 En aquest recorregut hem començat a trobar afloraments dels materials miocènics 

de la Cuenca del Tajo. És a dir: hem deixat enrere la Branca Castellana de la Serralada 

Ibèrica. 

 

 En efecte, ara ens trobem davant d´uns afloraments dels nivells guixosos del 

Miocè. Trobant-se entre ells els següents minerals: ANHIDRITA, HEMIHEDRITA i 

GUIX; així com CALCITA. 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT 
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