
 1 

TERRA ENDINS 

 

REVISTA DE GEOLOGIA 

SÈRIE B 

Nº 289 GENER – 2012 

 

 
ISSN 1131 – 5407 
D.L.B. 5.635 - 90 

12 pàgines 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ITINERARI GEOLÒGIC PEL SEÑORIO Y TIERRA 

DE MOLINA DE ARAGÓN: DES DE MOLINA A 

ARAGONCILLO, CORDUENTE I A PERALEJOS 

DE LAS TRUCHAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep M. Mata-Perelló  
 

Aquest recorregut va ésser experimentat amb docents el dia 15 DE AGOST DEL 2010 



 2 

ITINERARI GEOLÒGIC PEL SEÑORIO Y TIERRA 

DE MOLINA DE ARAGÓN: DES DE MOLINA A 

ARAGONCILLO, CORDUENTE I A PERALEJOS 

DE LAS TRUCHAS 

 

 

 

Per Josep M. Mata-Perelló 

 

 

 

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 totalitat per la Serralada 

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

transitarà per aquesta unitat geològica entre les localitats de Molina de Aragón i Peralejos 

de las Truchas.  

 

 Així,  en aquest recorregut anirem trobant materials paleozoics (fonamentalment de 

l´Ordovicià) i mesozoics (que es repartiran entre el Triàsic -normalment del Keuper-, 

Juràssic i Cretàcic).  

 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden 

concretar en els  següents aspectes generals: 

 

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

l´Ordovicià, també del carbonífer i del Permià), que formen part de la Branca Castellana 
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del Sistema Ibèric. Aquests materials els tallarem en diferents trams del recorregut: entre 

las Casas de Mirambon i Aragoncillo, tret de diferents trams aïllats. 

 

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 Molina de Aragón, Peralejos 

de las Truchas.  

 

3.- Observació de les estructures locals d´aquesta unitat, al llarg del recorregut de 

l´itinerari. 

 

4.- 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:  

4A) de les mineralitzacions diagenètiques d´aragonita, que veurem a la seva localitat 

tipus, a Molina de Aragón (dintre de Castella), entre els afloraments argilosos del Keuper. 

4B) de les mineralitzacions filonianes cupríferes, (si s´escau) encaixades entre els 

materials del Carbonífer, que trobarem a la important localitat mineralògica de Pardos 

(Tierra y Señorio de Molina de Aragón). 

4C) de les mineralitzacions filonianes de baritina, encaixades entre els materials de 

l´Ordovicià, que trobarem a la localitat de Aragoncillo (a la mateixa demarcació de la 

localitat de l´apartat anterior). 

4D) de les mineralitzacions evaporítiques de caràcter salí, relacionades amb afloraments 

del Triàsic Superior, que trobarem a la localitat de Salinas de Almalla (Tierra y Señorio de 

Molina de Aragón). 

4E) de les formacions caoliníferes sedimentàries, que trobarem a diversos indrets, com a 

Peralejos de las Truchas (Tierra y Señorio de Molina de Aragón). A tot arreu es relacionen 

amb afloraments dels materials cretàcics de l´Albià. 

  

5.- 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. 

 

6.- Observació de l´important Patrimoni Miner, situat a les antigues explotacions 

mineres; i en especial a les de Pardos (tierra y Señorio de Molina de Aragón).  

 

7.- Observació de l´important Patrimoni Geològic, relacionat amb les 

mineralitzacions d´Aragonita, en considerar que a Molina de Aragón es troba la localitat 

tipus d´aquestes mineralitzacions. 

 
 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, cal dir que existeixen uns antecedents 

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). 

 

Per d´altra banda, i pel fa a la descripció de les mineralitzacions de les comarques, 
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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 a la localitat de Molina de Aragón, per on es farà la 

primera aturada. Després, des de Molina de Aragón, el recorregut es dirigirà cap a la Torre 

de Miguel Bom. on es farà una nova aturada, si s´escau.  A continuació, el recorregut de 

l´itinerari s´encaminarà cap a la localitat de Rueda de la Sierra, i posteriorment cap a 

Pardos, on es farà una nova aturada. Després, el recorregut es dirigirà cap a Herrerias, 

des d´on es continuarà de nou cap a ponent, per la carretera N-211. Per aquesta carretera, 

després de deixar el trencall de Canales de Molina, s´arribarà al d´Aragoncillo, cap a on 

ens caldrà anar, per tal de fer les dues properes aturades del recorregut. 

 

A continuació, el recorregut es dirigirà cap la localitat de Torremocha del Pinar; i 

després cap a la de Corduente. Des d´aquí es continuarà cap a Ventosas, Vallehermoso i 

Almalla. En arribar a aquesta darrera localitat es farà una nova aturada. Després, el 

recorregut es dirigirà cap a Peralejos de las Truchas, per on es farà una nova aturada. 

Aquesta serà la darrera d´aquest recorregut efectuat íntegrament  per la denominada Tierra 

y Señorio de Molina de Aragón, integrada actualment dintre de la província de 

Guadalajara, fronterer amb l´Aragó, on ha estat integrat diverses vegades al llarg de la seva 

història.   

 

 

 

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 

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 
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següents fulls: 489 (o de Molina de Aragón), 514 (o de Taravilla) i 539 (o de Peralejos de 

las Truchas). 

 

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

aturades, que composen el present itinerari: 

 

 

PARADA 1. SSW DE LA PLAZA DE TOROS, (terme municipal de 

Molina de Aragón, Tierra y Señorio de Molina de Aragón). (Full 489).  

 
El recorregut cal iniciar-lo en aquest indret, situat prop de Molina de Aragón, a la  

plaça de braus. Des d´aquí, surt un caminet que se´n va cap al SSW, que cal agafar. A 

menys de 1 Km de Molina. 

 

Bona part d´aquest llarg recorregut, s´ha fet entre afloraments dels materials 

triàsics, els quals pertanyen majoritàriament al Buntsandsteim. Tot i així, en arribar a 

Molina de Aragón, s´han fet clarament ostensibles els afloraments guixosos, i sobretot els 

argilosos, del Triàsic Superior, del Keuper. 

 

I, precisament, aquests són els materials que apareixen a l´indret de la parada, on es 

troben abundants cristal·litzacions d´ARAGONITA.. Per d´altra banda, també es troba 

CAOLINITA,, entre els trams argilosos del Keuper; així com ANHIDRITA i GUIX, als 

trams guixosos.  

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. MINES DE LAS CASAS DE MIRAMBON, 

(Casas de Mirambon, terme municipal de Molina de Aragón, Tierra y 

Señorio de Molina de Aragón). (Full 489). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar cap a Molina de Aragón, per tal de 

continuar després cap al Nord, per la carretera que se´n va cap a Rueda de la Sierra. Per 

aquesta carretera, en arribar a les Casas de Mirambón, cal fer la parada. després de 

recórrer uns 8 Km, des de la parada anterior.  

 

En aquest recorregut, hem anat tallant inicialment els materials triàsics; però ben 

prop de les Casas de Mirambon, ja hem tornat a tallar els materials paleozoics, que ara 

pertanyen al Carbonífer. Entre aquests materials, hi ha freqüents mineralitzacions 

filonianes, amb direccions generalitzades de NW-SE, i també N-S. Unes d´aquestes 

mineralitzacions es troben a l´indret on ara som. 

 

Entre els minerals presents, cal fer esment dels següents: PLATA NATIVA 

(indicis), ARGENTITA, CALCOPIRITA, ESTEFANITA, PIRARGIRITA (indicis), PIRITA, 

PROUSTITA (indicis), TETRAEDRITA, CALCITA i QUARS.   

 

Entre els minerals d´alteració, es troben: CERVANTINITA (indicis), GOETITA, 

HEMATITES, ATZURITA i MALAQUITA. 

 

A l´actualitat, es força difícil trobar els minerals anteriors, ja que la mina s´havia 

realitzat per pou, i actualment es troba tot molt enrunat. 
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 PARADA 3. MINA DE LA ESTRELLA, (terme de Pardos, Tierra y 

Señorio de Molina de Aragón). (Fulls 489). 

 
Des de la parada anterior, cal continuar cap a Rueda de la Sierra, per tal de seguir 

després cap a Pardos. En arribar a aquest darrer poble, cal agafar el camí que es dirigeix 

cap a Herrería. Més endavant, cal agafar un camí per l´esquerra, el qual es dirigeix cap a 

les antigues Minas de Pardos. En arribar-hi, cal fer la present aturada, després de recórrer 

uns 17 Km, des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat tallant els materials paleozoics, i a l´indret de 

l´aturada, es tornen a trobar, constituint la caixa de la mineralització de Pardos. Aquí, hi ha 

unes interessants mineralitzacions de Cu-Ag, les quals van ésser explotades durant el segle 

passat. 

 

La mineralització, és força semblant a la de la parada anterior, però amb les 

mostres més abundants. Així, entre els minerals presents, cal fer esment dels següents: 

PLATA NATIVA (indicis), ARGENTITA, CALCOPIRITA, ESTEFANITA, 

PIRARGIRITA (indicis), PIRITA, PROUSTITA (amb indicis de tipus dendrític), 

TETRAEDRITA, CALCITA i QUARS.   Per d´altra banda, entre els minerals d´alteració, 

es troben: CERVANTINITA (indicis), GOETITA, HEMATITES, ATZURITA, 

MALAQUITA i CRISOCOL·LA. 

 

  

Una dels entrades a la mina Un dels antics edificis miners 
 

 

 PARADA 4 - CONDICIONAL. LA MORRIONERA, (terme d´Aragoncillo, 

Tierra y Señorio de Molina de Aragón). (Full 489).  

 
Des de la parada anterior,  cal retornar al camí que es dirigeix cap a Canales de 

la Sierra, per tal de continuar després per la carretera N-211, anant sempre en sentit 

occidental. Així, en un principi es trobarà el trencall de Canales de la Sierra, i poc 

després, el trencall que se´n va cap Aragoncillo, que és cap om haurem d´anar.  

 

Poc abans d´arribar al poble, es trobarà un trencall que se´n va cap al paratge de 

la Morrionera, que és cap on hem d´anar. Finalment, en arribar a la Paridera, és on 

s´haurà d´efectuar l´aturada, després d´un recorregut proper als 19 Km.  

 

En aquest recorregut, hem anat tallant els materials del Carbonífer, però en 
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arribar a Canales de la Sierra, ja hem tornat a tallar els nivells del Keuper, els quals ens 

acompanyaran fins prop d´Aragoncillo.  

 

A l índret de l´aturada, es troba un aflorament dels materials del Pèrmic, els quals 

es troben eminentment formats  per terrenys detrítics. I  entre aquests materials, es troben 

formacions de XILÒPAL. 

 

 

PARADA 5. MINA DE BARITINA DE LA PEÑADILLA, (terme 

d´Aragoncillo, Tierra y Señorio de Molina de Aragón). (Fulls 489). 
 

Des de la parada anterior, cal agafar el camí ascendent, el qual surt des de prop de 

la Paridera. A menys de 1 Km de la Paridera, caldrà fer la present aturada.  Així, des de la 

parada anterior, s´haurà efectuat un recorregut proper als 1´5 Km. 

 

Aquest recorregut, s’efectua entre afloraments dels materials del Buntsandsteim; 

però en arribar prop de la mina, ja es tornen a tallar els materials esquistosos de 

l´Ordovicià. Aquests darrers, són precisament els materials que hi ha a la Mina de Baritina.  

 

Entre els minerals presents, es troben els següents: GOETHITA (molt terrosa, en 

forma de limonita), CALCITA, BARITINA (normalment, molt ben cristal·litzada, i també 

massiva) i QUARS. 

 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. DEHESA DE COBETA (terme municipal 

de Cobeta, Molina de Aragón, Señorio y Tierra de Molina de Aragón). 

(Full 489). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar a la carretera N-211, fins prop 

d´Aragoncillo. A continuació cal agafar la carretera que es dirigeix cap a Torremocha 

del Campo. Finalment, des d´aquest darrer poble, ens dirigirem cap a l’Oest fins la 

propera població de Cobeta.   

 

Entre els km. 19 i 21 de la carretera de Mazarete a Huerta Hernando, existeix 

una devesa o bosc mixt molt obert de carrasques (Quercus ilex ssp. rotundifolia) 

(l’alzina continental) i savines turíferes, en la qual abunden els exemplars de gran mida. 

 

 

PARADA 7. LA HOZ (CONGOSTO) DE CORDUENTE, (terme municipal 

de Corduente, Señorio y Tierra de Molina de Aragón. Guadalajara). (Full 

489).  
 

Des de la parada anterior, cal retornar a Torremocha del Campo, per tal 

d´agafar després la carretera que es dirigeix cap a Corduente. Des d’aquesta població 

anirem a la veïna Ventosa.  Aigües avall de Ventosa i fins a Torete, el riu Gallo (afluent 

del proper Tajo) discorre per una estreta gorja de gresos vermells esquitxada pel verd 

groguenc dels pins que l’entapissen. 

 



 8 

 
 

El Santuari i un dels penyasegats 

 

PARADA 8 - CONDICIONAL. SALINAS DE ALMALLA (Almalla, terme 

municipal de Tierzo, Tierra y Señorio de Molina de Aragón). (Hoja 514). 
 

Des de la parada anterior, es pot fer una fillola d´uns 8 Km, per tal d´anar cap 

a la localitat d´Almalla, per tal d’observar les Salinas de Almalla. 

 

Aquestes es troben situades sobre un aflorament dels materials triàsics del 

Keuper, amb presència de nivells de guixos i d´argiles rogenques. Aquests nivells, i més 

concretament els primers, contenen HALITA. 

 

 L´indret constitueix un punt interessantíssim del nostre patrimoni miner. En 

efecte, es conserven molt bé encara dos molls d’emmagatzematge de la sal, el “baritel” 

del pou d´on s´extreia l´aigua salada i les diverses bases i salines. Finalment, cal fer 

tots els esforços necessaris per tal d´evitar la seva possible degradació. 
 

  

Dos aspectes de les eres i dels edificis propers a elles 
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PARADA 9. PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO, HUNDIDO DE 

ARMALLONES Y SALINAS DE LA INESPERADA, (Señorio y Tierra de 

Molina de Aragón). (Full 514). 
 

Des de la població de Torete ens endinsarem en el Parc Natural de El Alta Tajo 

fent via cap a la propera Cuevas Labradas i després fins el riu Tajo, prop de las Casas 

del Campillo, en direcció a Zaorejas (a l’altra banda Sud del Tajo). 

 

El riu Tajo i el seu afluent el Gallo han esculpit en els erms de la comarca de 

Molina de Aragón una extensa xarxa de congostos, afraus i gorges, a l’interior dels 

quals sovintegen vertiginosos, ràpids i espectaculars saltants on s’hi encabeixen petites 

llacunes i tolls d’aigües estanyades.  L’espai natural del curs alt del riu Tajo conegut 

com a l’Alto Tajo inicia la seva singladura en la Sierra de Albarracín, prossegueix al 

llarg del seu decurs la branca castellana del Sistema Ibèric i abandona la comarca en el 

pont de Valtablado, poc abans de que els embassaments de Buendía, Entrepeñas i 

Bolarque, ja en plena Alcarria, alenteixin la seva marxa. L’espectacular paisatge de 

l’Alto Tajo s’origina després d’una successió d’importants esdeveniments___10 

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.  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. Els afraus doncs es troben encaixats entre potents bancs calcaris, on la 

carstificació i les formes de conducció subterrànies expliquen el profund modelat i 

l’absència quasi total d’afluents superficials, doncs la majoria de la infiltració és 

subterrània, i és aquesta la que majoritàriament abasteix el riu engorjat.  Alguns 

d’aquesta afloraments d’aigües subterrànies donen lloc a deus, com passa prop del 

Puente San Pedro, en El Campillo, o en el curiós cas de la Buenafuente del Sistal, on 

l’aflorament es produeix dintre mateix de l’església del conegut monestir cistercenc del 

segle XII. 

 

Les formes endokàrstiques prenen un relleu espectacular en profunds avencs, 

com els de l’Agujero, Alcorón, La Estrella o el de Juan Herranz.  També en importants 

dipòsits de travertins o toves calcàries, relacionats generalment amb antics saltants, com 

els que es troben en Puente San Pedro, Corduente o Huerta Pelayo, alguns d’ells força 

espectaculars. 

 

L’Alto Tajo és un espai natural d’extraordinària bellesa que compren la vall 

d’aquest riu, des de Peralejos de las Truchas (més enllà de l’Embassament de La 

Chorrera, al límit de la província de Cuenca) fins a Valtablado del Río, a l’altre extrem 

oest d’aquest tram del Tajo, i pel qual discorre encaixat en un profund congost envoltat 

de boscos i ric en aus rapinyaires. 

 

El Hundido de Armallones, és un dels trams més espectaculars de l’Alto Tajo i 

pot ser recorregut amb tota facilitat.  Sortint d’Ocentejo en direcció a Valtablado, en el 

mateix llindar del poble, un petit pont a l’esquerra dóna pas a una pista que discorre 
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entre horts i que a poc es bifurca.  Prenent el brancal de l’esquerra es penetra, després de 

recórrer uns centenars de metres, en la gorja, els primers penya-segats rocosos de la qual 

són assentament d’una colònia de voltors comuns (Gyps fulvus).  La pista s’endinsa 

paral·lela a la llera pel seu marge dret i conclou, uns 2 km. més endavant, en la Salina 

de la Inesperada. 

 

 
 

Un detall del hundido de Armallones 

 

 

La Salina de la Inesperada va estar en funcionament fins les acaballes de la 

dècada dels anys 50.  Prenia l’aigua salada d’un pou excavat uns centenars de metres 

aigües avall, en riba mateixa del Tajo, des d’on era conduïda a les basses d’evaporació i 

cristal·lització a través d’un canal de troncs de sabina tallats.   

 

L’aigua salada procedeix de la dissolució d’un aflorament de roques salines 

(guixos i argiles bigarrades del Keuper) i la seva proximitat al riu fa que al pou 

s’infiltren aigües dolces que, per la seva menor densitat, resten en la part superior.  Per 

tal d’establir l’interfase entre les aigües dolces i salabroses, els saliners abocaven al pou 

una patata, que quedava surant just en la capa de separació entre ambdues fases. 

 

 

PARADA 10 - CONDICIONAL. EXPLOTACIONS DE CAOLÍ DE 

PERALEJOS DE LAS TRUCHAS (terme municipal de Peralejos de las 

Truchas, Señorio y Tierra de Molina de Aragón). (Full 539). 
 

Després d´efectuar el recorregut pel Parque del Alto Tajo, si s´escau, el recorregut 

es pot encaminar cap a la localitat de Peralejos de las Truchas, fent un recorregut proper 

als 10 Km. En arribar-hi farem una breu aturada a una de les explotacions de caolí, 

situades vora la població. 
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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.  

 

 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI 
 

______________________________________________________________________ 
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