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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. 

Entre ells, hem de fer esment del que ens ha de portar cap a les immediacions de l´Estany de 

Malniu i cap al Refugi del mateix nom. 

 

Per d’altra banda, i a l ígual 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 ho farà per tres sectors diferenciats: per una banda per ĺ extrem 

septentrional del Mantell del Cadí, (prop del seu contacte amb la Depressió de la Cerdanya); per 

d’altra, a través d´aquesta depressió acabada d´esmentar; i finalment, a través dels denominats 

Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca.  

 

Així, el recorregut s íniciarà dintre de la Depressió de la Cerdanya, per la qual es transitarà 

molt momentàniament pels voltants d´Alp i Martinet. Tot seguit, entre aquesta població i més enllà 

de Ger i de Grèixer, es circularà per la Depressió de la Cerdanya. Finalment, la resta del recorregut 

es realitzarà pels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, especialment per les aturades 

situades prop de Meranges, dels Engolls i del Vall de la Llosa, per on finalitzarà.  

 

Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari discorrerà íntegrament per la comarca de la 

Cerdanya, concretament per la denominada Baixa Cerdanya (entre Alp i la fi del recorregut).  

 

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

continuació: 

 

1.- Observació a distància, dels materials que en aquest indret proper a Alp, formen part del 

Mantell del Cadí. Aquests materials en aquest indret pertanyen al paleozoic, essent fonamentalment 

del Devonià i del Carbonífer. 

 

2.- Observació de la Depressió de la Cerdanya, per la qual discorrerà el recorregut de 

l’itinerari entre Alp, Ger i Grèixer, al començament del recorregut.. 

 

3.- Observació dels materials neògens, els quals rebleixen la Depressió de la Cerdanya, al 

llarg del recorregut de l’itinerari. 

 

4.- Observació de ĺ estructura dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, per 

entre la  qual discorrerà el recorregut de l’itinerari, entre Grèixer (prop de Ger), Meranges i el Vall 

de la Llosa, entre altres indrets. 

 

5.- Observació dels materials paleozòics (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 ĺ apartat anterior.  

 

6.- Reconeixement de les explotacions mineres, antigues i actuals, que es vagin trobant al 

llarg del recorregut de l’itinerari. 

 

7.- Observació dels impactes produïts per les explotacions anteriors, sobre el Medi Natural i 

sobre el Medi Ambient. 

 

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

Geològic i Miner. Pel que fa al primer, cal parlar del relacionat amb ĺ Estany de Malniu, entre 

altres indrets. 

 

 

ANTECEDENTS 
 

En relació a aquest recorregut, hi ha alguns antecedents nostres; concretament dels 

següents: MATA-PERELLÓ (1995a, 1995b, 1997, 1998, 1999, 2005 i 2007), als quals ens 

remetem. En aquests treballs es fa referència a uns itineraris geològics i mineralògics coincidint en 

part amb el present. Tret dels anteriors, no coneixem cap altre antecedent bibliogràfic, pel que fa als 

itineraris. 

 

Pel que toca al coneixement de les estructures geològiques que veurem en aquest itinerari 

hi ha ĺ antecedent local de BERASTEGUI et altri (1993); aquest antecedent es relatiu a un treball 

de ĺ IGME, relatiu a ĺ àrea recorreguda.  

 

Altres antecedents, de caràcter estructurals, i relatius al conjunt dels Països Catalans, són 

els següents: RIBA et altri (1976) i GUIMERÀ (1982); així com SGC (1990). 

 

Finalment, i pel que fa a les mineralitzacions que trobarem al llarg del recorregut, ens 
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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 ĺ apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L’ITINERARI 
 

El recorregut d’aquest itinerari es desenvoluparà íntegrament per la comarca de la 

Cerdanya (en realitat de la Baixa Cerdanya). Així, s’iniciarà a Alp,  des d´on s’anirà cap a Bellver 

de Cerdanya i cap a Ger. Des d’aquí el recorregut es dirigirà cap a Meranges. En aquest tram 

s’haurà fet una aturada prop d´Alp.   

 

Després de Meranges, s’anirà cap als Estanys de Malnius, per on es farà una nova aturada. 

Després, des del Refugi de Malniu, caldrà iniciar un recorregut a peu, cap el Circ d´Engorgs, per 

on es farà una nova aturada. 

 

Després, continuant a peu, es passarà cap el Vall de la Llosa, a través de la Portella de Can 

Colomer o d´Engorgs. En aquest indret es far`sa una nova aturada. Tot seguit s’anirà cap a la 

Barraca dels Esparvers, per on es farà una nova aturada. 

 

A continuació, dintre del Vall de la Llosa, s’anirà baixant cap al llogarret de Coborriu de la 

Llosa. En aquest tram es realitzaran diverses aturades, si s’escau. Finalment, en aquest darrer indret 

finalitzarà el recorregut de l’itinerari.   

 

En aquest recorregut s’haurà entrat poc abans de passar per Meranges als Apilaments 

Antiformes de la Zona Axial Pirinenca, on finalitzarà definitivament el recorregut d’aquest 

itinerari. 

 

 

 

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 dos fulls 

següents de la CME ("Cartografia Militar de España"): 216 (o de Bellver de Cerdanya) i 217 (o 

de Puigcerdà).  

 

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

composen el recorregut del present itinerari. 
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PARADA 1. – CONDICIONAL. SORTIDA D´ALP, (terme municipal d´Alp, 

comarca de la Cerdanya). (Full 216). 
 

 El recorregut de l’itinerari el començarem a la població d´Alp. Tot i així, a la mateixa 

sortida del poble realitzarem la primera aturada, si s’escau. 

 

 Aquest indret es troba situat dintre de la Depressió de la Cerdanya, entre els afloraments 

dels materials neògens que la reblen, concreta,ment del Miocè, Pliocè, Pleistocè i de l’Holocè. 

 

 Per d’altra banda, des d’aquest indret, mirant cap el Sud es poden veure els relleus de la 

Tosa d´Alp, del Moixeró i de les Penyes Altes del Moixeró. Aquests materials formen part del 

Mantell del Cadí. Així, destaquen els relleus carbonats de les calcàries del Devonià, i tanmateix 

els materials esquistosos del Carbonífer. 

 

  

 PARADA 2. – CONDICIONAL. XARAGALLS D´ALL, (terme municipal d´All, 

comarca de la Cerdanya). (Full 216). 
 

 Des de la parada anterior, cal anar cap a la població de Bellver de Cerdanya (passant per 

Prats i Samsor, Baltarga i el Riu de Santa Maria). Tot seguit, des de les immediacions de 

Bellver de Cerdanya, per la carretera N- 260, ens caldrà anar cap a ĺ Est, passant per Isòvol i All. 

Poc abans d´arribar a aquesta població, ens caldrà agafar el camí que cap al cimintiri. Aquí, si 

s´escau, es pot fer una nova aturada, a uns 12 Km de ĺ anterior. 

 

En aquest recorregut, inicialment haurem circulat per la Depressió de la Cerdanya, fins 

arribar a ĺ indret de ĺ aturada, on estem ara situats, entre afloraments dels materials cenozoics i 

quaternaris. 

 

Precisament, en aquest indret hi ha uns interessants xaragalls, originats per ĺ erosió dels 

materials detrítics acabats d´esmentar. Aquests materials (FOTOGRAFÍA A LA pÂGINA 

SEGÜENT), donen lloc a un magnífic LIG (Llloc d Ínterès Geològic, que anteriorment és 

denominaven PIG). 

 

 

PARADA 2. ESTANYS DE MALNIUS O DE MERANGES, (terme municipal de 

Meranges, comarca de la Cerdanya). (Full 216). 
 

Després de fer ĺ aturada anterior, arribar quasi a Ger. Poc abans d’arribar a aquesta 

població, es trobarà el trencall de la carretera que se’n va cap a Meranges, cap on ens caldrà anar 

(passant a ĺ inici per les immediacions de Grèixer). Més endavant, des de Meranges ens caldrà 

continuar cap als estanys, arribant fins a l’aparcament del Refugi de Malniu.  

 

 

A partir d’aquest indret, caldrà seguir a peu, anant cap al Nord, per tal d’arribar als  

Estanys de Meranges o de Malniu. En aquest indret farem una nova aturada, a uns 10 Km de 

l’anterior, essent el recorregut a peu des del refugi, de menys de 30 minuts, ascendent uns 150m. 
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En aquest recorregut, inicialment haurem circulat per la Depressió de la Cerdanya, fins a 

Ger; tot i que vorejant els terrenys paleozoics dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial. 

Després, ens endinsarem en aquests darrers, troben afloraments dels nivells carbonatats del Devonià 

i de ĺ Ordovicià; així com dels esquistos del Carbonífer. 

 

A ĺ indret de l’aturada trobarem els Estanys de Meranges (o de Malniu). Aquests 

constitueixen una interessant mostra del Patrimoni Geològic de Catalunya.. Es tracta d’uns llacs 

de clar origen glacial.   

 

Per d’altra banda, cal dir que en el camí d’ascens des del Refugi de Malniu cap a l’estany, 

es possible de veure uns interessants dipòsits de morrenes glacials. Aquests dipòsits són 

precisament els que formen la presa dels llac. Per d’altra banda, en el camí d’accés des de Guils, 

prop dels llacs, és possible veure uns bons exemples de torbes. 

 

 

 

 
 

Xaragalls d´All 

 

(corresponen a la PARADA 2, d´aquest itinerari) 
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Llac de Malniu (Meranges) 

 

 

 
 

torberes del camí de Guils a Malniu 
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PARADA 3. REFUGI D´ENGORGS, (terme municipal de Meranges, comarca de 

la Cerdanya). (Full 216). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar fins al Refugi de Malniu, amb la intenció d’anar ara 

cap al Circ d´Engorgs. En arribar-hi, després d’un recorregut de poc més d’un hora, farem una 

nova aturada. Per anar-hi, cal ascendre uns 100 metres, per tal de passar pel Coll de Mulleres, fent 

després un lleuger descens per tal d’arribar al Refugi d´Engorgs. 

 

En aquest recorregut, haurem sempre transitat pels Apilaments Antiformes de la Zona 

Axial. Així, haurem trobant afloraments dels materials de ĺ Ordovicià i del Cambro-Ordovicià, 

fonamentalment, així com granodiorites del Carbonífer. 

 

En aquest indret, es pot gaudir de l’observació del Circ d´Engorgs, així com d’una sèrie 

d’estanyols situats a la part baixa del mateix. Per d’altra banda, entre altres es poden veure els cims 

del Puig Pedrós del Pic de Can Colomer i de la Serra d´Esquells que tanquen aquest circ, cap el 

Nord i cap a ĺ Oest. Tanmateix, a ponent (lleugerament al OSO) es pot veure el Bony Maner, on 

creiem que hi havia una mina de ferro. 

 

 

PARADA 4. PORTELLA DE CAN COLOMER O PORTELLA D´ENGORGS 

(termes municipals de Meranges i de Bellver de Cerdanya, comarca de la 

Cerdanya). (Full 216). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar pel sender que ara puja cap a la Portella de Can 

Colomer o Portella d´Engorgs, per on farem una nova aturada, després de pro de 45 minuts de 

pujada. En aquest tram haurem salvat un desnivell ascendent de prop de 500 metes, des de la 

parada anterior. 

 

En aquest recorregut, haurem estat (com al cas anterior) dintre de dels Apilaments 

Antiformes de la Zona Axial. Així, haurem trobant afloraments dels materials de ĺ Ordovicià i del 

Cambro-Ordovicià, fonamentalment, així com granodiorites del Carbonífer. Aquestes últimes 

roques son les que predominen en aquest darrer tram. 

 

Des d’aquest lloc, es pot tornar a gaudir del Circ d´Engorgs, situat a ĺ Est; així com de la 

Vall de la Llosa i del llunyà Circ de Civera, situats ambdós a ponent d´on ara ens trobem. També 

cap a ponent es veu la Tosa Plana de Lles. Per d’altra banda, estem molt prop del Bony del Mané, 

on podria haver-hi una mineta de ferro associada a un skarn, entre les granodiorites i alguns 

nivellets de calcaries de ĺ Ordovicià. 

 

 

PARADA 5. BARRACA DELS ESPARVERS, (terme municipal de Bellver de 

Cerdanya, comarca de la Cerdanya). (Full 216). 
 

Des de la parada anterior, cal ara descendre cap a la vall del riu de la Llosa, per una baixada 

pendent al començament i més lleugera al final. Així, en uns 20 minuts arribarem a la Barraca dels 

Esparver, per on farem una nova aturada. Així, des la Portella, haurem baixat uns 300 metres. 

 

Com al cas anterior, tot aquest recorregut, l’haurem fet dintre dels Apilaments Antiformes 

de la Zona Axial, trobant fonamentalment afloraments de les granodiorites del Carbonífer, de les 
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que hem parlat anteriorment. 

 

Des d’aquest indret es pot fer una bona observació de l’obaga de la Portella Blanca, 

fronterera amb Andorra i amb la Cerdanya de la Catalunya Nord. Es troba situada al NNE de la 

barraca on fem la present aturada. 

 

Si s’escau, en mitja hora, des d’aquest indret, es pot anar cap a la Vall Civera, per tal 

d’observar el Circ Glacial del mateix nom, fronterer amb Andorra. 

 

 

PARADA 6. RUINES DE LES CASES DE LA LLOSA, RIU DE LA LLOSA, 

(terme municipal de Bellver de Cerdanya, comarca de la Cerdanya). (Full 216). 
 

Des de la parada anterior, cal descendre per la vall del Riu de la Llosa, anant sempre cap el 

Sud. En aquest desens, si s’escau, es pot fer una nova aturada a les ruïnes de les Cases de la Llosa, 

a un hora y poc més de baixada. En aquest tram, haurem fet un descens de poc més de 800 metres, 

des de la Cabana dels Esparvers. 

 

Com al casos anteriors, tot aquest recorregut, l’haurem fet dintre dels Apilaments 

Antiformes de la Zona Axial, trobant fonamentalment afloraments de les granodiorites del 

Carbonífer. Tot i així, a molts indrets, aquests materials es troben recoberts per terrenys detrítics 

quaternaris, d’origen fluvioglacial. 

 

En aquest recorregut, haurem pogut observar el modelat glacial i alhora el modelat fluvial 

posterior, fet pel Riu de la Llosa. 

 

Per d´altra banda, en aquest tram haurem trobar les ruines d´una antiga farga. Aquí 

possiblement s´utilitzaven els minerals trets a alguna mina que encara no hem pogut trobar, 

possiblement del Bony Mané. Però ho desconeixem. D´aquest indret, possiblement també va sortir 

el mineral emprat a les fargues situades a la Vall de Meranges, tot i que en aquest recorregut no ens 

haurem parat en cap, amb ĺ excepció de la que ara acabem de comentar del Vall de la Llossa. 

 

De fet, aquesta no es la única farga de la que tenim coneixement de la seva exitència a la 

zona, tot i que seguim sense trobar la procedència del mineral,. 

 

 

PARADA 7. COBORRIU DE LA LLOSA, (terme municipal de Bellver de 

Cerdanya, comarca de la Cerdanya). (Full 216). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar el descens per la Vall del Riu de la Llosa, fins 

trobar el camí que condueix cap al llogarret de Coborriu de la Llosa, on realitzarem la darrera 

aturada d’aquest itinerari.  

 

Així, després de fer l’aturada anterior, trobarem les restes de l’ermita de Sant Marc, a les 

Cases de la Vila, des d´on surt el camí cap a Coborriu de la Llosa. En aquest cas, haurem fet un 

recorregut proper al 40 minuts., desdenderem uns 200 metres més. 

 

Com al cas anterior, tot aquest recorregut s’haurà fet entre els Apilaments Antiformes de la 

Zona Axial. Tot i així, a molts indrets, aquests materials es troben recoberts per terrenys detrítics 
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quaternaris, d’origen fluvioglacial 

 

 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT 
 

____________________________________________________________________________ 
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el Solsonès, la Cerdanya i Andorra. Xaragall, nº. 36, 33 pàg. Manresa 

 

MATA-PERELLÓ, J.M. (1995b).- Recerca Geològica i Mineralògica per la Cerdanya, pel País 

de Saut i pel País de Foish. Xaragall, sèrie B, nº 21, 12 pàg. Manresa 

 

MATA-PERELLÓ, J.M. (1997).- Recerca geològica i minera per les comarques del Berguedà, 
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