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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERA PER LES COMARQUES DEL SOLSONÈS, 

LA SEGARRA I LA NOGUERA: DES DE SOLSONA 

A SANT CLIMENÇ, SANAÜJA I A VILANOVA DE 

L´AGUDA  
 

 

Per Josep M. MATA – PERELLÓ, Justiniano SANJUAN OLIVER i Joaquim SANZ 

BALAGUÉ 

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 
 

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

aquest 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 fer esment, de que alguns trams del recorregut es faran per camins en 

mal estat de conservació, per la qual cosa serà millor fer-los a peu. Tot i així, en aquest 

recorregut no trobarem gaires recorreguts per camins en mal estat de conservació. 

  

En qualsevol cas, i com és natural, cal tenir sempre una cura molt especial de 

respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut de l´itinerari discorrerà per la 

Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament, ho farà de forma totalment exclusiva 

per la denominada Depressió Central).  

 

Així, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari  s´aniran trobant afloraments dels 

materials cenozoics que reblen l´esmentada depressió. Molt sovint, aquests materials els 

veurem recoberts per terrenys quaternaris de caràcter eminentment detrític, formats 

majoritàriament a partir de l´erosió dels anteriors. Els materials que anirem trobant, es 

reparteixen entre la Formació Solsona i la Formació Sanaüja, fonamentalment. Totes dues 

pertanyen a l Oligocè.  

 

Per d´altra banda, la totalitat del recorregut discorrerà per les comarques del 

Solsonès (per on començarà i es desenvoluparà bona part del recorregut), de la Segarra i de 

la Noguera (per on finalitzarà el recorregut). Així, el recorregut entre Solsona i Sant 

Climenç es desenvoluparà dintre del Solsonès. El tram entre Sallent i Sanaüja tindrà lloc 

per la comarca de la Segarra. I finalment, la resta del recorregut, per Ribelles i Vilanova de 

l´Aguda, tindrà lloc dintre de la Noguera.  
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OBJETIUS FONAMENTAL D´AQUEST ITINERARI 
 

Els objectius fonamentals d´aquest recorregut de caràcter geològic i miner, 

poden concretar-se en els següents aspectes. 

 

1.- Reconeixement de les característiques fonamentals de la  Depressió 

Geològica de l´Ebre (per la qual transitarà la totalitat del recorregut). Al mateix temps, i 

si s´escau, s´efectuarà una visió a distancia de les altres dues unitats que constitueixen el 

territori català, concretament del Sistema Pirinenc (situat al Nord del recorregut) i del 

Sistema Mediterrani (situat al Sud). 

 

2. Observació dels materials que reblen la depressió anterior. Aquests materials 

pertanyen a les dues següents formacions: Formació Solsona i Formació Sanaüja.   

Totes dues unitats formen part dels materials cenozoics que reblen la depressió i 

pertanyen a l´Oligocè. 

 

3. Observació dels diferents accidents tectònics que es troben al llarg del 

recorregut, en especial de l´Anticlinal de Sanaüja y de l´Anticlinal de Vilanova de 

l´Aguda.  

 

4. Observació dels diferents LIG (Llocs d’interès Geològic) relacionats amb els 

anteriors accidents. 

 

5. Observació de les diferents explotacions mineres que anirem trobant al llarg 

del recorregut d’aquest itinerari.  

 

6. Observació si s´escau, de les relacions entre les explotacions anteriors i el 

Medi Natural. 

  

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, cal dir que no coneixem l´existència de 

cap altre recorregut similar, per aquests indrets. En aquest cas aquest itinerari constitueix 

una primícia. existeixen diversos antecedents parcials y generals nostres de tipus 

bibliogràfic.  

 

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; concretament de 

MATA-PERELLÓ (1991 i 1994). 

 

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). Tots dos fan referència a la geologia dels Països Catalans. També farem esment 

dels treballs d l´IGME, relatius al indrets per on transita l itinerari. Això és IGME (1975 i 

1982). Igualment, farem esment d dos treballs generals: MATA – PERELLÓ (1984) i 

RIBA (1967). 
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Tots aquests treballs, figuren esmentats per ordre alfabètic a l´apartat dedicat a la 

BIBLIOGRAFIA ESMENTADA.  

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 
 

Aquest recorregut transitarà per diverses comarques catalanes. Així, s´iniciarà a 

la del Solsonès i més concretament a la seva capital, las ciutat de Solsona, per on es 

faran les tres primeres aturades. Després, el recorregut es dirigirà cap a ponent, seguint 

las carretera comarcal C – 149, amb la intenció d´arribar fins prop de Sant Climenç. 

Després, es seguirà per un camí veïnal, per tal d´anar cap a el despoblat de Sallent, 

anant després cap a la població de Sanaüja. En aquest tram es realitzaran dues aturades. 

Per d´altra banda, entre Sant Climenç i Sallent, el recorregut abandonarà el Solsonès 

entrant a la comarca de la Segarra. 

 

Després, el recorregut es dirigirà cap al NE, anant cap a Ribelles, seguint la 

carretera comarcal C – 1412. En arribar a Ribelles, es realitzarà una nova aturada. 

Després, el recorregut continuarà per la mateixa carretera, anant cap a Ponts, però en 

trobar el trencall de Vilanova de l´Aguda (la carretera local LV – 3141), ens caldrà 

agafar-la, per tal d´anar cap aquest poble. En aquest tram, haurem deixat la Segarra, 

entrant ara a la comarca de la Noguera. Finalment, des de Vilanova de l´Aguda, ens 

caldrà anar cap el Salí de Can Omedes, per on efectuarem la darrera aturada d´aquest 

itinerari.  

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

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

PARADES, que tot seguit anirem veient. En cadascuna d´aquestes aturades farem un breu 

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).  

 

 Per d´altra banda, en cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es 

troba l´aturada. Per fer-ho, utilitzarem els fulls editats per l´Instituto Geográfico y 

Catastral de España, publicats a l´escala de 1:50.000. En aquest cas, els fulls seran 

exclusivament els dos següents:  329 (o de Sanaüja) i 330 (coneguda com a full de 

Cardona). 

 

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

és la següent: 

 

 

PARADA 1. EXPLANADA DE LA GASOLINERA, (terme de municipal de 

Solsona, comarca del Solsonès). (Full 330). 
 

El recorregut d´aquest itinerari cal iniciar-lo en aquest indret, situat molt prop de la 

ciutat de Solsona, concretament al costat de l´Hotel Gran Sol i front la Gasolinera, tot 

venint des de Manresa. 
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Solsona, i tots els seus voltants, es troba situada dintre de la Depressió Geològica 

de l´Ebre, entre afloraments dels materials cenozoics que la reblen. En bona part, aquests 

materials pertanyen a la Formació Solsona i arreu es fan palesos els afloraments dels 

nivells de gresos i calcolutites de tonalitats ocres. 

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret mirant cap al Sud, es fa palès el flanc 

meridional del Sinclinal de Solsona, on ara estem situats. Aquest flanc es fa palés perls 

camps de conreu, inclinats cap on ara som i també pels “relieves en cuesta” evidents per 

tot arreu, inclinats suaument cap añl Nord.  

 

 

PARADA 2. LA TEULERIA, (terme de municipal de Solsona, comarca del 

Solsonès). (Full 330). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal travessar la ciutat de Solsona, per tal d´anar 

cap al Nord per la carretera C-26, la qual es dirigeix cap a Bassella. Així, farem una curta 

fillola. Poc després de sortir de Solsona, a uns 2 Km i escaig, farem una nova aturada en 

una antiga teuleria situada a l´esquerra de la carretera. 

 

En aquest recorregut hem anat trobant els materials esmentats a l´aturada anterior, 

de la Formació Solsona. Aquests materials de tonalitats ocres, es troben cabussan cap al 

Nord, tot forman part del Sinclinal de Solsona, del qual ja n´hem parlat abans, a l´aturada 

anterior efectuada a Solsona. 

 

En aquest indret hi havia una antiga teuleria. En aquesta, s´aprovitaven les 

calcolutites extretes (entre els materials de la Formació Solsona) situada a la dreta de la 

carretera, prop d´on ara som.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 (PARADA 2) 

Part superior del forn 
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 Cal fer esment de l´existència d´un important forn de teules, situat en aquest indret. 

Aquest forn constitueix un element molt important del patrimoni miner de la comarca del 

Solsonès. Es troba en molt bon estat, després de la restauració duta a terme pel seu 

propierari, al qual felicitem. FOTOGRAFIES 1 i 2. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2 (PARADA 2) 

Part frontal del forn, des de la carretera 
 

 

PARADA 3. CASTELLVELL DE SOLSONA, (terme de municipal de 

Solsona, comarca del Solsonès). (Full 330). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap el bell mig de la població de la 

ciutat de Solsona. Després de travessar-la, caldrà sortir per la carretera comarcal C – 149 

(la qual es dirigeix cap a Sant Climenç i cap a Sanaüja). Poc després de sobrepassar la 

ciutat, trobarem per la dreta el brancal de la carretera que es dirigeix cap el Castellvell de 

Solsona. Després d´arribar-hi (en 0´5 Km) farem una nova aturada, a uns 4´5 Km de la 

parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem estat circulant sempre entre afloraments dels materials 

cenozoics que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, on estem ara situats. Aquests 

materials pertanyen a la Formació Solsona, de l´Oligocè. Aquests afloraments es troben 

fonamentalment constituits per nivells de calcolutites i gresosde tonalitats generalment 

ocres. Sovint, entre aquests nivells es troben paleocanals. 

 

Aquests són els materials que es troben a l´indret de l´Aturada. Des d´aquest indret 

aturonat, es pot gaudir d´una bona visió, tant de la Depressió Geolòpgicade l´Ebre, com 

del Sistema Pirinenc. FOTOGRAFIA 3. 
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FOTOGRAFIA 3 (PARADA 3) 

La Depressió Geològica de l´Ebre, pels voltants de Solsona.                                               

Al Nord de la mateixa hi ha els relleus pirinenques de la Serra del Port de Compte (a 

l´Oest) i la Serra del Verd (a l´Est) de la fotografia. 

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. CARRETERA C – 149; IMMEDIACIONS 

DEL TRENCALL DE CLARÀ, (terme de municipal de Pinell del Solsonès, 

comarca del Solsonès). (Full 330). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap a ponent, seguint sempre per 

la carretera comarcal C – 149, a la qual s´haurà retornat des del Castell. En arribar a les 

immediacions del trencall de la carrtera de Clarà, podem fer una nova aturada, si s´escau, 

a uns 5 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem continuat circulant sempre entre els afloraments dels 

materials cenozoics de la Formació Solsona. Aquests materials reblen la Depressió 

Geològica de l´Ebre, per aquests indrets. Així, per arreu, veurem afloraments dels nivells 

de calcolutites i gresos de tonalitats ocres.  

 

Aquests materials tenen un clar caràcter continental. Les tonalitats ocres són 

debudes a la presencia dels òxids de ferro (en concret de la Goehita, FeO (OH), íntegrant 

de la roca limonita, de tonalitats ocre – groguengues). Aquest mineral és el que tenyeix els 

sediments. 

 

Sovint, entre aquests materials, com a l´indret de l´aturada, es fan palesos 

paleocanals, En aquests hi ha afloramentsde materials eminentment detrítics. 

FOTOGRAFIA 4. 
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FOTOGRAFIA 4 (PARADA 4) 

Aspecto de uno de los paleocanales entre los materiales de la Formación Solsona   

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONSA DE LA CRUÏLLA DE 

LA CARRETERA A SANT CLIMENÇ, Km 13´5, (Sant Climenç, terme de 

municipal de Pinell del Solsonès, comarca del Solsonès). (Full 330). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap a ponent per la carretera C – 

149. Aviat es deixarà a l´esquerra el trencall de Saqnt Climenç. Una mica més endavant, 

trobarem el trencall per la dreta que condueix cap a Pinell de Solsonès. Poc després, 

farem una nova aturada. Així, haurem recorregut uns 7 Km, des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, haurem continuat trobant afloraments dels materials 

terrígens ocres de la Formació Solsona. Molt sovint, entre aquests materials es troben 

interessants paleocanals, com a l´indret de l´aturada. FOTOGRAFIA 5.  

 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONSA DE LA CRUÏLLA DE 

LA CARRETERA A SANTA MADRONA, (Sant Climenç, terme de municipal 

de Pinell del Solsonès, comarca del Solsonès). (Full 330). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap a ponent per la carretera C – 

149. Després, en arribar al trencall de Santa Madrona, podem fer una nova aturada, 

després d´un breu recorregut fent una fillola, cap a Santa Madrona. Així, haurem 

recorregut uns 3 Km, aproximafdament, des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials de la 

Formació Solsona, esmentats a l´aturada anterior. Aquests són també els materials que 
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apareixen a l´indret de l´aturada. Així, per arreu veurem trams de calcolutites i de gresos 

de tonalitats ocres. 

 

Des de les immediacions d´aquest indret, mirant cap el Nord, es poden veure els 

relleus situats pels voltants d´Oliana. Així, es pot veure el Congost de Castell-llebré, obert 

pel Segre al travessar els materials mesozoics de la Serra de Turb. FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5 (PARADA 5) 

Aspecte d´un dels paleocanals entre los materiales de la Formació Solsona   

 

 
 

FOTOGRAFIA 6 (PARADA 6) 

Relleus dels voltants d´Oliana i Congost de Castell-llebre, des de prop de Santa Madrona 
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PARADA 7. ENTRADA A SANAÜJA PER LA CARRETERA DE LA RIERA 

DE SANAÜJA, TRENCALL DE LLOBEROLA, (terme de municipal de 

Sanaüja, comarca de la Segarra). (Full 329). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar ara cap al sud per la carretera per 

om segueix la comarcal C- 149. Així, ens anirem adreçant cap al despoblat de Sallenti cap 

a Sanaüja. Els darrers trams del recorregut els farem seguint la Riera de Sanaüja. Quasi 

en arribar al poble, a la cruïlla amb la carretera de Lloberola, farem una nova autada a uns 

19 Km de l´anterior. En aquest tram, hem entrat a la comarca de la Segarra. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials de la Formació Solsona, que 

cap aquests indrets es van tornant més rogencs, més salobres, passant lateralment a la 

Formació Sanaüja. Aquests materials, amb nivells de gresos, calcolutites, guixos i 

calcàries, son els que apareixen a l´indret on som ara. En aquest lloc, aquests materials 

presenten un cabussament cap al Nord, formant part de l´Anticlinal de Sanaüja i més 

concretament del seu flanc septentrional. FOTOGRAFIA 7. Aquest anticlinal es pot seguir 

des de Castellfollit de Riubregos (comarca de l´Anoia, Alta Segarra Calafina) fins a les 

immediacions de Ponts (comarca de la Noguera). Te una direcció NW – SE.   

 

 
 

FOTOGRAFIA 7 (PARADA 7) 

Aspecte del flanc septentrional de l´Anticlinal de Sanaüja  

 

 

 

PARADA 8 - CONDICIONAL. ENTRADA A RIBELLES, (Ribelles, terme 

de municipal de Vilanova de l´Aguda, comarca de la Noguera). (Full 329). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal entrar i travessar el poble de Sanaüja. Tot 

seguit cal ara continuar el recorregut cap el NW, seguint la carrtetera comarcal C – 1412. 
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En arribar al trencall de Ribelles, caldrà pujar cap el poble. En arribar-hi, podem fer una 

novaaturada, a uns 8 Km de la parada anterior. En aquest recorregut hem passat de la 

comarca de la Segarra a la comarca de la Noguera, on ens trobem ara. 

 

En aquest recorregut, hem anat seguint la vall del riu Bregós (afluent del segre), 

que discorre per la Zona Axial de l´Anticlinal de Sanaüja, en un clar exemple d´inversió 

de relleu. 

 

Des de l´indret de la present aturada, es pot gaudir d´una bona observació 

d´aquesta vall fluvial. I també de l´Anticlinal de Sanaüja. De fet ara nosaltres estem al 

flanc septentrional d´aquest plec de direcció NW – SE. FOTOGRAFIA 8. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8 (PARADA 8) 

Aspecte general de la vall del Riu Bregós, tot seguint l´Anticlinal de Sanaüja  

 

 

PARADA 9. SALINES DE VILANOVA DE l¨AGUDA. EL SALÍ DE CA 

N´OMEDES, (terme de municipal de Vilanova de l´Aguda, comarca de la 

Noguera). (Full 329). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar per un camí en bones condicions 

que es dirigeix cap a Vilanova de l´Aguda. Per aquest camí, s´arriba al pobleesmentat. En 

arribar-hi, cal agafar una pistaque ascendeix pel Barranc de Vilanova. A uns 2 Km del 

poble, caldrà seguir a peu, remountant l´esmentat barranc.  

 

Així arrtibarem a l´indret del Salí, situat sota de Ca n´Omedes, on farem la present 

aturada. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns 7 Km, per tal d´arribar fins 

aquí. 
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En aquest recorregut, hem continuat trobant elsmaterials esmentats a l´aturada 

anterior, els quals pertanyen a la Formació Sanaüja. Aquests són també els materials que 

apareixen a l´indret de l´aturada, amb nivells de calcolutites, gresos, guixos i fins i tot sals 

halodees. 

 

En la darrera part del recorregut, hem circulat per un vall, que constitueix la 

xarnera de l´Anticlinal de Vilanova de l´Aguda. Es tracta d´un altre anticlinal esventrat, 

amb clara inversió del relleu. En aquest cas, aquest plec és gairebé perpendicular amb 

l´Anticlinal de Sanaüja. En efecte, presenta una direcció NE – SW. 

 

Ara, en aquest lloc hi ha unes interessants eflorescencies. Aquestes s´han originat 

en circular les aigües per un aflorament salí de la Formació Sanaüja. Entre els materials 

salins presents, cal parlar de laimportancia de l´HALITA y també del GUIX.  

 

Aquest indret,constitueix un important LIG (Lloc d´Interés Geològic). 

FOTOGRAFIES 9 i 10. 

 

 

.  
 

FOTOGRAFIA 9 (PARADA 9) 

Aspecte de les eforescències salines 

 

Finalment, cal dir que aquestes eflorescències salines, es van intentar explotar en 

diferents èpoques històriques. Malgrat això, aquests intents van fracassar sempre. A 

l´actualitat es poden veure alguns restes (fonamentalment restes d´obres i de fustes), 

testimoni d´aquestes frustrades explotacions mineres. 



 14 

 
 

FOTOGRAFIA 10 (PARADA 9) 

Aspecte general del Salí de Vilanovade l´Aguda 

 

   

PARADA 10. CARRETERA A VILANOVA DE l¨AGUDA, (terme de 

municipal de Vilanova de l´Aguda, comarca de la Noguera). (Full 329). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap el poble de Vilanovade l´Aguda, 

passant després pel seu costat. Tot seguit cal agafar lacarretera local LV – 3141, laqual 

condueix cap a la cruïlla amb la carretera comarcal C – 1412, prop de Moliola. En aquesta 

carretera, poc abans d´arribar a la crüilla, podem fer una nova aturada, a uns 3 Km de 

l´anteriorment realitzada. 

 

 En aquest recorregut, hem continuat troban els materials de la Formació Sanaüja, 

que ja hem vist a les aturades anteriors. Aquí aquests materials formen part de l´Anticlinal 

de Vilanova de l´Aguda. Com ja hem dit a la parada anterior, aquest anticlinal es troba 

totalment esventrat, constituïnt un bon exemple de relleu invertit. 

 

 Des de l´indret de l´aturada es pot veure lasituació d´aquest anticlinal, amb el flanc 

septentrional situat al Nord de la carretera i amb el flanc meridional al Sud de la mateixa. 

Per d´altra banda, la carretera va seguint la xarnera i el Barranc de Vilanova. Ësa dir: 

aquest barranc va seguint la xarnera del plec, remarcant més l´aspecte de relleu invertit de 

tota aquesta zona. Al respecte, cal recordar que tant l´Anticlinal de Sanaüja com 

l´Anticlinal de Vilanova de l´Aguda es troben esventrats 
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PARADA 11– CONDICIONAL. CRIÏLLA DE LES CARRTERTES LV – 

3141 I C – 1412, (terme de municipal de Vilanova de l´Aguda, comarca de 

la Noguera). (Full 329). 
 

Després de fer l´aturada anterior, continuar per la carretera local LV – 3141, per 

tal d´arribar fins a la cruïlla amb la carretera C – 1412. En arribar-hi, podem fer 

ladarrera aturada d´aquest itinerari, a menys de 1 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat elds materialsesmentatsa les aturades 

anteriors, els quals pertanyen a la Formació Sanaüja. 

 

Pels voltants d´aquest intret es produeix l´ensamblatge de l´Anticlinal de Vilanova 

de l´Aguda amb l´Anticlinal de Sanaüja. Aquest ensamblatge constitueix el gran 

complexede plecs dels voltatns de Moliola i de Ponts.  

 

 

EN AQUEST INDRET  FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 

 

________________________________________________________________________ 

 

NOTA RELATIVA A L´ORDRE DE LES PARADES 6 - 10 
 

 Hi havia la possibilitat d´arribar fins a Vilanova de l´Aguda, des de Ribelles 

(PARADA 7), fent un recorregut totaslment diferent. Així, caldria baixar des de Ribelles 

cap a la carretera C- 1412, per tal de continuar per ella fins a la cruïlla amb la carretera 

local LV – 3141, fent un recorregut d´uns 7 Km entre tos dos pobles. 

 

___________________________________________________________________ 
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