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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 tenir en conte que una part del recorregut final de l´itinerari, es realitzarà 

per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions. En aquest casos 

cal buscar la informació pertinent, si s´escau. 

 

Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el 

recorregut de l´itinerari, i també fora d´ell.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut d´aquest itinerari, discorrerà íntegrament per 

una sola unitat geològica, concretament per la Depressió Geològica de l´Ebre. És més, dintre 

d´aquesta, ho farà quasi solament per una de les seves sots-unitats, per la seva Depressió 

Central.   Així, el recorregut s´iniciarà per les immediacions de la població de Mequinenza / 

Mequinensa, situada plenament a la Depressió Central (dintre de la Depressió Geològica de 

l´Ebre). Després, tot seguit, l´itinerari deambularà per aquesta sots unitat, fins arribar a Fraga, 

per on finalitzarà el recorregut de l´itinerari.   

 

Per d´altra banda, el recorregut transitarà per una sola comarca, situada de l´àrea 

econòmica de Lleida. En concret, transitarà exclusivament per la comarca del Baix Cinca; per la 

qual transitarà entre Mequinensa i Fraga, passant també per la població de Torrent de Cinca, 

remuntant el riu Cinca en gairebé tot el recorregut. 

 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 

 
A través del recorregut d´aquest recorregut, s´intentaran assolir els següents objectius 

generals: 
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1.- Observació de la Depressió Geològica de l´Ebre, i descripció dels materials terciaris 

(del paleogen) que constitueixen el subsòl de la totalitat de les comarques per les quals discorre 

el present itinerari. Així, ens referirem als materials de la Formació Costes de Fraga, i als de les 

Capes de lutites, gresos i lignits de la Granja d´Escarp, que veurem a les primeres parada del 

recorregut, dintre de la denominada Depressió Central.  

 

2.- Observació i descripció dels materials quaternaris (del Pleistocè i de l´Holocè), que 

s´estenen a diferents indrets del recorregut, tot cobrint parcialment als materials terciaris 

esmentats anteriorment. 

 

3.- Observació de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets; i 

en concret de les una de les seves: concretament la de la seva Depressió Central, per la qual es 

desenvoluparà tot el recorregut de l´itinerari. 

 

4.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades al llarg del 

recorregut, com les següents: 

4A) de les mineralitzacions ferruginoses associades a alteracions de lignits, que trobarem a 

diversos indrets dels terme de Mequinensa (Baix Cinca). 

4B) de les mineralitzacions evaporítiques, relacionades amb els afloraments de la Formació 

Costes de Fraga, que trobarem a Torrent de Cinca (comarca del Baix Cinca). 

 

5.- Observació i reconeixement de les explotacions, situades a diferents indrets del 

recorregut de l´itinerari, com les: 

5A)  explotacions de les formacions calcolutítiques (i lutítiques) de la Formació de les Costes de 

Fraga, situades a Fraga (Baix Cinca). 

5B) explotacions dels nivells lignitífers de les Capes de la Granja d´Escarp, situades a diferents 

indrets dels termes de Torrent de Cinca o a Mequinensa, tots dos ubicats dintre de la comarca 

del Baix Cinca. 

5C) Observació de les antigues explotacions guixoses, situades prop de Torrent de Cinca (Baix 

Cinca), entre els materials de la Formació de les Costes de Fraga.  

 

6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Miner, relacionades amb les 

explotacions anteriors. Així, ens farem ressò de l´estat actual de les antigues galeries mineres de 

Torrent de Cinca (Baix Cinca), de les fàbriques i instal·lacions mineres de Mequinensa (Baix 

Cinca); i també dels forns de les ceràmiques de Fraga (Baix Cinca); així com dels forns de guix 

de Torrent de Cinca (Baix Cinca), entre altres elements del patrimoni. 

 

7.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic, com es el cas dels 

innumerables relieves en cuesta, que es troben presents al llarg de bona part del recorregut de 

l´itinerari. 

 

8.- Observació, a distancia, de les tasques de restauració i de rehabilitació, actualment 

dutes a terme sobre les escombreres de les explotacions lignitíferes de Mequinensa (Baix Cinca). 

 

9.- Observació de l’aiguabarreig entre els rius Segre i Cinca; i també del conjunt 

d´aquests amb el Riu Ebre, per les immediacions de Mequinensa (Baix Cinca). 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
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Pel que fa al recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent concret, de tipus 

bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut. Tot i Aixa, h i ha alguns antecedents nostres, 

MATA-PERELLÓ (1996, 1998, 2006a, 2006b, 2007 i 2008), relatius itineraris, en els quals 

aquests coincideixen amb el que ara presentem.  

 

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, de caràcter general: MATA-

PERELLÓ (1985 i 1991), referits al conjunt dels Països Catalans i de  Catalunya, 

respectivament. Igualment farem esment del treball de MATA-PERELLÓ i de SANZ 

BALAGUÉ (1993).  

 

I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre l´itinerari, 

farem esment dels treballs de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA et altri (1976), ambdós són 

de caràcter generalista, i es refereixen al conjunt dels Països Catalans. Per d´altra banda, també 

farem esment del treball de l´IGME (1970), referit a aquesta zona, per la qual discorre el 

recorregut de l´itinerari. 

  

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

l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

Així, el recorregut de l´itinerari, s´iniciarà a la població de Mequinensa (ja dintre de la 

comarca del Baix Cinca), on es faran les primeres aturades, entorn de la població.  

Posteriorment, caldrà continuar per la carretera local N-211, la qual es dirigeix directament cap a 

Torrent de Cinca, abans, aquí es faran noves aturades, quasi totes elles al costat de l´esmentada 

carretera. 

 

Tot seguit, caldrà continuar per la es carretera nacional N-211, per tal d´arribar fins a la 

ciutat de Fraga, per on es faran les darreres aturades del recorregut, finalitzant l´itinerari anant 

de camí cap a Saidí. 

  

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 
 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de PARADES (o 

d´ATURADES), algunes de les quals tindran caràcter condicional, que tot seguit anirem veient a 

continuació. En cadascuna d´aquestes aturades farem un breu comentari (geològic o 

mineralògic, segons s’escaigui). En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es 

troba l´aturada.  Finalment, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre dels següents 

fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´Instituto Geográfico 

y Catastral: 387 (dit de Fraga) i 415 (o  de Mequinensa). 

 

Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut d´aquest itinerari, és la 

següent: 
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PARADA 1. EXPLOTACIÓNS LIGNITÍFERES, I RESTAURACIÓ DE LES 

SEVES ESCOMBRERES, A LES MINES DEL GRUPO UMESA, (terme de 

Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

Tot i que el recorregut s´haurà iniciat a Mequinensa, cal passar a l´altra banda del riu, 

tot fent una fillola. Així, després de passar a l´altra banda del riu, cal baixar riu avall, fins arribar 

al trencall on hi ha les instal·lacions del Grupo Europa d´UMESA. En aquest lloc farem la 

primera aturada.  En aquest lloc, a les esmentades explotacions lignitíferes, és on ens cal fer la 

present aturada, després d´un recorregut de poc més de 4 Km, des de Mequinensa.  

 

Pel que fa a la parada, cal dir que la realitzarem en una de les antigues mines de lignit, fa 

poc temps abandonada, tot i que encara es mantenen els drets miners en actiu, ara per part de 

l´empresa la Carbonífera del Ebro. 

 

En tot aquest recorregut, s´han anat tallant els nivells de lutites, gresos i lignits de la 

Granja d´Escarp, que són precisament els materials que es troben al mateix indret de l´aturada. 

Aquí, es poden veure unes antigues explotacions lignitíferes, situades a l´esquerra de la 

carretera. Aquestes antigues explotacions es troben quasi totalment enrunades, i cal tenir força 

cura en cas d’apropar-se. En aquest lloc, entre els lignits pot trobar-se abundants fòssils de 

gasteròpodes. Per d´altra banda, en aquest indret també es pot observar la restauració que s´està 

efectuant actualment sobre les escombreres de les explotacions de l´esmentat Grupo Europa.  

 

Tot i així, en aquest lloc fa un temps es feia clarament palesa la combustió de les 

antigues escombreres. A l´actualitat, les restauracions efectuades per l´empresa UMESA, van 

solucionar aquest problema.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 (PARADA 1).  
Combustió dels carbons a les escombreres antigues d´UMESA. 

Ara ja es troba corregit el problema 



 6 

Per d´altra banda, sobre l´escombrera es poden trobar encara bons exemplars de GUIX, 

de neoformació, secundari. Aquest mineral s´origina a partir de l´alteració de la PIRITA (molt 

comú entre el carbó), originant-se àcid sulfúric, el qual ataca al carbonat càlcic (la CALCITA) 

de les margues, formant-se així el GUIX. 

 

Tanmateix, en el recorregut cap aquesta fillola, es poden veure els problemes de risc 

geològic, derivats de la fracturació dels materials que es troben per sobre de la carretera, amb 

evident perill d´esfondrament. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2 (PARADA 2):  

Castellet de la Mina Montnegre 

 

 

PARADA 2. MINA DEL BARRANC DE MONTNEGRE, (terme de 

Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

Des de la parada anterior cal retornar cap al poble de Mequinensa. En arribar-hi, cal 

sobrepassar el poble. A la sortida es trobarà un camí per la dreta que ascendeix cap a la Mina del 

Barranc de Montnegre, on farem una nova aturada, a uns 4 Km de l´anterior, fent en sentit 

invers el camí que ens ha dut fins a la parada anterior.  

 

En aquest lloc, on hi ha unes antigues explotacions lignitíferes, on s’explotaven els 

materials que ja hem esmentat a la parada anterior. El fet fonamental d´aquesta aturada, és el 

veure d’interessant castellet miner, ja que és l´únic que hi ha a tota la conca.  

 

No cal dir que és un element molt important del nostre patrimoni miner (VEURE LA 

FOTOGRAFIA 2). 
 

 

 



 7 

PARADA 3 - CONDICIONAL. BARRANC DEL MAS DE PARE SANT, (terme 

de Torrent de Cinca, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar a la carretera nacional N-211, la qual es 

dirigeix inicialment cap a Torrent de Cinca. A uns 6 Km de recorregut per la carretera 

esmentada, cap a les immediacions de l’antic Km 8, caldrà fer la present aturada, després d´un 

recorregut proper als 7 Km, des de la parada anterior. 

 

En tot aquest recorregut s´han anat tallant els materials cenozoics de l´Oligocè, que 

pertanyen, com a les parades anteriors als nivells de lutites, gresos i lignits de la Granja 

d´Escarp.  

 

Precisament, aquests darrers materials són els que afloren en aquest mateix lloc, on 

farem la present aturada. Inclús, prop d´aquest indret hi va haver una antiga mineta, on es van 

intentar d´explotar els nivells de lignits. Per d´altra banda, molt prop hi ha unes instal·lacions 

mineres. (FOTOGRAFIA 3) 

 

 

PARADES 4 i 5. MINES DE LES IMMEDIACIONS DELS ANTICS Km 10-

11, (terme municipal de Torrent de Cinca, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar a la carretera nacional N-211, la qual es dirigeix 

inicialment cap a Torrent de Cinca. A uns 2 Km de recorregut per la carretera esmentada, cap a 

les immediacions de l’antic Km 10, caldrà fer la present aturada.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 3 (PARADA 3):  

Restes de les instal·lacions de la Mina del Barranc del Mas de Pare Sant  
 

En tot aquest recorregut s´han anat tallant els materials cenozoics de l´Oligocè, que 
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pertanyen, com a les parades anteriors als nivells de lutites, gresos i lignits de la Granja 

d´Escarp.  Tots aquests materials formes (com ja s´ha dit anteriorment) de la Formació 

Mequinensa. Precisament, aquests darrers materials són els que afloren en aquest mateix lloc, on 

farem la present aturada. Inclús, prop d´aquest indret hi va haver una antiga mineta, on es van 

intentar d´explotar els nivells de lignits.  

 

Per d´altra banda, molt prop hi ha unes interessants instal·lacions mineres, que 

reproduïm a continuació (FOTOGRAFIES 4). 

 
 

 
 

FOTOGRAFIA 4 (PARADA 4). 

Instal·lacions de l ántiga mineta 
 

Per d´altra banda, des de l´indret de la parada, i mirant cap a llevant, es pot veure 

l’aiguabarreig del riu Segre (més llunyà, que ve per l´esquerra), i del riu Cinca (en primer terme, 

tot venint per la dreta). 

 

També, en aquest recorregut, es fàcil veure les restes de les obres de l´antic ferrocarril 

que havia d´anar des de Madrid a Cuenca, Alcañiz i Fraga, amb ramals cap a Lleida i cap a 

Huesca. 

 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. LES GUIXERES DE TORRENT DE CINCA, 

(terme municipal de Torrent de Cinca, comarca del Baix Cinca). (Full 387). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal seguir cap al proper poble de Torrent de Cinca. 

Aquí, cal seguir fins a trobar l´Autopista. Al costat d´ella eix un camí de terra que va cap a 

ponent, pel costat de l´Autopista. A uns 2 Km de l´inici, passa a l´altra banda de l´esmentada 

autopista, arribant així al paratge on hi havia les antigues guixeres. 
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Rot aquest recorregut s’haurà fet sempre entre els materials terciaris que formen part 

de la Formació Costes de Fraga. Aquests materials, amb calcolutites i gresos són els que es 

troben a l´indret de l’aturada, dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre. 

 

En aquest indret, entre els materials anterior, es fan clarament palesos uns trams de 

caràcter guixós, els quals han estat explotats a diversos indrets, tant dintre del terme de Torrent 

de Cinca com del veí de Fraga. 

 

Tot i així, les explotacions han tingut sempre molt poca importància. Entre aquests 

nivells de guixos es fa palesa la presencia de minerals com l´ANHIDRITA i el propi GUIX; així 

com de la CAOLINITA. 

  

Per d’altra banda, cal parlar de la presencia de restes de diversos Forns de Guix, en 

molt mal estat de conservació. Tot i així, aquestes restes formen part del nostre patrimoni miner.  
 

 
 

FOTOGRAFIA 6 (PARADA 6). 

Restes del Forn de Guix de Torrent de Cinca 

 

 

PARADA 7. ANTIGA TEULERIA DE FRAGA, (terme de Fraga, comarca del 

Baix Cinca). (Full 387). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera nacional N-211, per tal d´anar 

primer cap a la propera població de Fraga, la capital comarcal del Baix Cinca, on ara ens 

trobem. Poc abans d´arribar-hi, es trobarà la cruïlla amb la carretera N-II, per la qual continuar 

cap a la població.  

 

En arribar-hi, cal sobrepassar el Riu Cinca, per tal d´anar cap a les antigues explotacions 
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de materials calcolutítics, situades prop del Barranc de la Ventosa, per sota de la nacional N-II, 

al Nord de la mateixa.  Precisament, en aquest lloc, ens caldrà fer la present parada, després d´un 

recorregut de prop de 8 Km, des de la parada anterior. En aquest recorregut, des de la parada 

anterior, hem anat tallant inicialment els materials dels nivells de lutites, gresos i lignits de la 

Granja d´Escarp. Però, prop de Torrent de Cinca, hem començat a tallar els nivells ocres i 

rogencs, eminentment calcolutítics, de la Formació Fraga (o Formació de les Costes de Fraga), 

els quals pertanyen al Cenozoic, i més exactament a l´Oligocè.   Molt sovint, entre aquests 

darrers materials calcolutítics acabats d´esmentar, es troben freqüents alternances de gresos 

ocres, els quals constitueixen uns clars paleocanals, d’aspecte meandriforme. 

 

Per d´altra banda, en aquest lloc hi havia una antiga teuleria. Tot i així, en fer unes obre 

de remodelització del sector, les restes van quedar quasi totalment trinxades, quedant dempeus 

solament la xemeneia, que reproduïm a la pàgina següent: 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7 (PARADA 7). 

Restes de la Teuleria de la Huerta. La xemeneia de fums 

 

 

PARADA 8. EXPLOTACIONS CALCOLUTÍTES i CERÀMICA DE "LA 

HUERTA", (terme de Fraga, comarca del Baix Cinca). (Full 387). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera nacional N-211, per tal d´anar 

cap a l´indret on es troba una actual fàbrica de ceràmica. En aquest indret, a uns 2 Km de la 

parada anterior, n´efectuarem una altra.  

 

Així, aquest és un bon lloc per a l’observació d´aquests materials terciaris, on s´exploten 

els nivells més lutítics (en realitat són calcolutítics), els quals han estat utilitzats com a matèria 

prima per a les properes fàbriques de ceràmica (les anomenades bòbiles). Tot i així, cal dir que a 

l´actualitat quasi totes aquestes fàbriques es troben tancades, i solament es troba en 

funcionament la situada al costat de la carretera N-II, tot anant cap a Lleida. 
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Des d´aquí, i mirant cap a ponent (i millor cap al SW), es pot gaudir d´un bon lloc 

d´observació de la Mesa de los Monegros, un relleu estructural constituït pels afloraments de les 

calcàries del Sistema Lacustre de los Monegros. 

 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DEL PRESENT 

ITINERARI 

 

______________________________________________________________ 
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