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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 
MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DE LA 
VAL D´ARAN I DEL PALLARS SOBIRÀ: DES DE 
SALARDÚ A L’ESTANY GERBÈ I A ESTERRI 
D´ANEU / 22 DE JULIOL DEL 2009 
 
 
 
 
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. 
 

Per d’altra banda, i a l’igual 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 pels denominats Apilaments Antiformes de la Zona 
Axial Pirinenca.   

 
Així, el recorregut s’iniciarà a la localitat de Salardú (dintre de la comarca de la 

Val d’Aran). Des d´aquesta població, el recorregut anirà cap al Port de la Bonaigua, 
entrant a la comarca del Pallars Sobirà. Des d’aquí, el recorregut anirà cap a l’Estany 
Gerbé, per on es farà una nova parada. 

 
Després el recorregut es dirigirà cap a les immediacions de Valencia d´Aneu, anant 

cap a Son del Pi i cap a la Guingueta. En aquest tram es faran diverses aturades. Finalment, 
el recorregut anirà cap a Esterri d´Aneu, per on s’acabarà.   
 
 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 

Es centraran en els aspectes geològics, geomorfològics i mineralògics que 
apuntarem a continuació: 
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1.- Observació de l’estructura dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial 
Pirinenca, per entre la  qual discorrerà la totalitat de recorregut del present itinerari.  
 

2.- Observació dels materials paleozoics (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 l’apartat anterior.  
 

3.- Reconeixement de les diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut, 
com les següents (d’acord amb el sentit del recorregut). Especialment de les 
mineralitzacions filonianes de coure. Aquestes es troben encaixades entre els granits i les 
tronarem a l’Estany Gerbé. 
 

4.- Reconeixement de les explotacions mineres, antigues i actuals, relacionades 
amb les mineralitzacions esmentades a l’apartat anterior. 
 

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

6.- Observació, al llarg del recorregut, dels diferents indrets relacionats amb el 
Patrimoni Geològic i Miner. 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 

En relació a aquest recorregut, no coneixem l’existència de cap antecedent 
bibliogràfic. Així, aquest itinerari constitueix per ell mateix un antecedent. 
 

Pel que toca al coneixement de les estructures geològiques que veurem en aquest 
itinerari hi ha antecedents, de caràcter estructurals, i relatius al conjunt dels Països 
Catalans, són els següents: RIBA et altri (1976) i GUIMERÀ (1982); així com també al 
treball de l’antic Servei Geològic de Catalunya SGC (1990). 
 

Finalment, i pel que fa a les mineralitzacions que trobarem al llarg del recorregut, 
ens 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 l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES 
BIBLIOGRÀFIQUES. 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L’ITINERARI 
 

El recorregut d’aquest itinerari es desenvoluparà íntegrament per les comarques de 
la Val d’Aran i del Pallars Sobirà. Així, s’iniciarà a la localitat de Salardú, des d´on 
s’anirà cap al Port de la Bonaigua, on es farà una aturada. En aquest indret es passarà de la 
comarca de la Val d’Aran a la del Pallars Sobirà. 
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Posteriorment, s’anirà a peu cap a l’Estany Gerbé, per on es realitzarà una nova 
aturada, per tal de veure el llac i una antiga mineta de coure. Després de fer aquest 
recorregut a peu, es tornarà a la carretera que condueix cap a les immediacions de Valencia 
d´Aneu.  Abans d’arribar – hi, es trobarà un camí per la dreta que condueix cap a Son del 
Pi. En aquest trajecte realitzarem diverses aturades.   

 
Després, el recorregut anirà cap a la Guingueta, des d´on es continuarà cap a 

Esterri d´Aneu, per on finalitzarà 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 fulls següents de la CME ("Cartografia Militar de España"): 149 (o d´Isil) i 181 
(o d´Esterri d’Àneu).  
 

Així, passarem a continuació, a fer una referència ordenada, de les diferents 
aturades que composen el recorregut del present itinerari. 

 
 
PARADA 1. SORTIDA DE VAQUEIRA, ANANT CAP AL PORT DE LA 
BONAIGUA, (Vaqueira, terme municipal de Naut Aran, comarca de la Val 
d´Aran). (Full 149).      
 

Tot i que el recorregut l’haurem iniciat a la població de Salardú, ens caldrà anar 
cap l’estació hivernal de Vaqueira, per on farem l’aturada, poc després de sortir-hi. Així, 
haurem fet un recorregut proper als 5 Km, des de l´inici. En aquest recorregut haurem 
deixat enrere el trencall de Tredós (per la dreta, poc abans d’arribar a Vaqueira) i el del Pla 
de Beret (per l’esquerra, en passar per Vaqueira). 

 
En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials paleozoics que pertanyen 

a l´Ordovicià, i es troben constituïts per nivells d´esquistos i sovint també de marbres. 
Aquests materials es troben situats dintre dels denominats Apilaments Antiformes de la 
Zona Axial Pirinenca, on ens trobem ara situats i per entre els quals es realitzarà la totalitat 
del present itinerari.   
 

Des d’aquest indret, mirant cap al sud i cap al SE, es pot veure (de forma 
immillorable) la Vall de Ruda. Així, es pot observar perfectament el modelat glacial de la 
mateixa, amb un preciós vall en forma d´”u”. Tanmateix, es poden observar els valls 
penjats dels seus tributaris.  
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PARADA 2. BARRANC DELS ARGULLS, CARRETERA DE VAQUEIRA 
AL PORT DE LA BONAIGUA, (Vaqueira, terme municipal de Naut Aran, 
comarca de la Val d´Aran). (Full 149).      
 

Després de fer la parada anterior cal continuar cap al Port de la Bonaigua,. Abans 
d’arribar-hi, a uns 5 Km de la parada anterior, ens caldrà fer una nova aturada (a uns 4 Km 
abans d’arribar al port) 

 
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials ja esmentats a la parada 

anterior. Entre ells, en aquest trajecte s’han fet palesos uns nivells de marbres molt 
fracturats, els quals han estat explotats com a materials de construcció a diferents indrets, 
pujant al port, a la vora de la carretera..  

 
Des d’aquest indret, tot mirant  cap el fons de la vall, es pot veure una explotació 

d`àrids. En aquesta s’aprofitaven els materials detrítics d’uns cons de dejecció. 
L’explotació no era gaire correcta, i donava lloc a possibles esllavissades. 

 
 
PARADA 3 - CONDICIONAL. PORT DE LA BONAIGUA, (termes 
municipals de Naut Aran i de l´Alt Aneu, comarques de la Val d´Aran i del 
Pallars Sobirà). (Full 181). 
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal continuar cap al Port de la Bonaigua. 
En arribar-hi, farem una nova aturada, a uns 4 Km de la parada anterior.  

 
Com a la parada anterior, haurem trobat afloraments dels materials paleozoics de 

l´Ordovicià, els quals es situen dintre dels Apilaments Antiformes de la Zona Axial 
Pirinenca, on ara ens trobem. Aquests materials es troben constituïts per trams de 
calcosquistos i de marbres, fonamentalment. 

 
Des d’aquest indret, es pot gaudir d’una bona panoràmica dels relleus glacials 

que ens rodegen per arreu. 
 
 
PARADA 4. ESTANY GERBÉ, (terme municipal de l´Alt Aneu, comarca 
de Pallars Sobirà). (Full 181). 
 

Des de la parada anterior, continuar per la carretera C-28, la qual ara baixa cap a la 
Vall d´Aneu, passant de la comarca de la Val d´Aran a la del Pallars Sobirà. En aquesta 
baixada, a uns 2 Km del port, trobarem (per la dreta) el camí que es dirigeix a l’Estany 
Gerbé, cap on ens caldrà anar a peu, tot fent un recorregut a peu d’uns 45 – 50 minuts. En 
arribar-hi farem una nova aturada, a uns 5 Km del Port de la Bonaigua. 

 
En aquest recorregut, inicialment haurem continuat trobant els materials esmentats 

a les aturades anteriors; tot i que aviat ja haurem trobat afloraments dels materials granítics, 
que també apareixen on ara som. Per d’altra banda, també haurem trobat freqüents depòsits 
quaternaris constituïts per morrenes glacials. 

 
En aquest indret hi ha un interessant llac d’origen glacial. Es tracta del conegut 
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Estany Gerbé. Aquest es localitza entre afloraments dels materials granítics acabats 
d’esmentar. .  
 
 
PARADA 5. MINA DE COURE DE L’ESTANY GERBÉ, (terme municipal 
de l´Alt Aneu, comarca de Pallars Sobirà). (Full 181). 
 

Des de la parada anterior, cal fer un breu recorregut, per tal d’anar cap a la vorera 
SE de l’estany. En arribar-hi farem una nova aturada, després d’un breu recorregut proper 
a 1 Km des d’aturada anterior. 

 
En aquest recorregut entorn del llac, haurem trobat afloraments dels granits 

esmentats a l’aturada anterior. Per d’altra banda, en aquest recorregut haurem pogut gaudir 
de la morfologia glacial del llac. 

 
En aquest indret hi havia una antiga mineta. Aquesta es situava sobre una 

mineralització filoniana encaixada entre els granits. La mineralització es cuprífera, amb 
presencia de CALCOPIRITA, alterada a ATZURITA i a MALAQUITA, fonamentalment. 
Amb tot, el mineral més abundant és el QUARS. 
 
 
PARADA 6 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE L’ERMITA DE LA 
MARE DE DEU DE LES ARES, (València d´Aneu, terme municipal de l´Alt 
Aneu, comarca del Pallars Sobirà). (Full 181). 
 
 Després de realitzar l’aturada anterior, cal retornar a la carretera C-28, la qual es 
dirigeix cap a València d’Àneu. Per aquesta ruta, en arribar a les immediacions de 
l´Ermita de la Mare de Deu de les Ares, es pot fer una parada, si s’escau, després de 
recórrer uns 5 Km. 
 

En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant afloraments dels granits 
esmentats a l’aturada anterior. Posteriorment, haurem trobat afloraments dels materials 
paleozoics de l´Ordovicià, formats per nivells d´esquistos, fonamentalment. Aquests són 
també els materials que ers troben a l´indret de l’aturada. 

 
Des d’aquest lloc, es pot gaudir d’una bona observació de la morfologia glacial, 

amb valls tributàries penjades, com la situada a la dreta (mirant avall), on es troba 
l’Estany Gerbé (no visible des d´on som), d’origen glacial. Precisament, prop d´on ara 
som es troba el Barranc Gerbé, que arriba i desguassa al riu de la Bonaigua, que anem 
seguint des del port del mateix nom. 

 
 
PARADA 7. CARRETERA DE VALÈNCIA D´ANEU A SON DEL PI,  
(Son del Pi, terme municipal de l´Alt Aneu, comarca del Pallars Sobirà). 
(Full 181). 
 

Des de la parada anterior, cal baixar per la carretera C-28, tot anant cap a València 
d´Aneu, deixant el trencall de Sorpe per l’esquerra. Més avall, en trobar el trencall de Son 
del Pi, per la dreta ens caldrà agafar-lo (poc abans de València d´Aneu). Així, ens caldrà 
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seguir cap a Son del Pi. Més endavant, quasi a 1´5 Km de l´inici de la carretera, farem una 
nova aturada, a uns 16 Km de l’anterior.   

 
En aquest recorregut, haurem trobat els afloraments dels materials esquistosos que 

pertanyen a l´Ordovicià. Aquests materials es situen dintre dels denominats Apilaments 
Antiformes de la Zona Axial Pirinenca. On estem situats des de l´inici del recorregut a 
Salardú. 

 
Des d´aquest indret, mirant cap a la vall (o es troben València d´Aneu i Esterri 

d´Aneu) es pot veure una interessant morfologia glacial per arreu. Tanmateix es pot veure 
com ambdues poblacions es troben situades sobre una antiga llacuna d’origen glacial, 
actualment cometada. 
 
 

 
 

Esterri d´Aneu a l´antiga vall glacial 
 
 
PARADA 8. CARRETERA DE SON DEL PI A JOU, (Son del Pi, terme 
municipal de l´Alt Aneu, comarca del Pallars Sobirà). (Full 181). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera que dirigeix cap a Son del 
Pi i posteriorment cap a Jou. Entre aquests dos pobles hi ha la possibilitat de fer una nova 
aturada, a uns 4 Km de l’anterior. 

 
En aquest recorregut haurem continuat trobant afloraments dels materials 

paleozoics esmentats a l’aturada anterior. Aquests son també els que hi a al lloc on som.  
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Des d’aquest indret, mirant cap a la Guingueta, es pot gaudir d’un interessant 
paisatge glacial, amb valls penjades sobre la vall principal. Aquesta encara conserva la 
forma d´”u”, a l’igual que les valls penjades. 
 
 

 
 

Valls penjades (amb Bordils Jussà i Bordils Sobirà) sobre la vall principal a la Guingueta 
 
 
PARADA 9. CARRETERA DE LA GUINGUETA A ESPOT, (terme 
municipal de la Guingueta, comarca del Pallars Sobirà). (Full 181).  
 

Després de realitzar l’aturada anterior, cal seguir per la carretera fins al seu enllaç 
amb la que comunica la Guingueta amb Espot. Nosaltres, en arribar a aquesta carretera 
haurem de continuar cap a la Guingueta. Poc després de trobar aquesta carretera farem una 
nova aturada, a uns 5 Km de l’anterior. 

 
En aquest recorregut hem continuat trobant els materials esmentats a les aturades 

anteriors. Tot i així, ara trobem uns afloraments dels materials pissarrencs del Silurià. 
Aquests es troben constituïts per pissarres negres molt piritoses. 

 
Així, en aquest lloc es poden veure unes interessants mineralitzacions d’alteració, 

produïdes a partir de l’oxidació de la PIRITA. Com a conseqüència d’aquesta alteració 
s’han format òxids de ferro (especialment GOETHITA molt limonitzada) i sulfats de ferro 
(amb MELANTERITA i SIDEROTIL, fonamentalment).  
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PARADA 10 - CONDICIONAL. EMBASSAMENT DE LA GUINGUETA, 
(terme municipal de la Guingueta, comarca del Pallars Sobirà). (Full 181).  
 

Des de la parada anterior, cal seguir i arribar a la carretera que condueix des de 
Sort a Esterri d´Aneu. Nosaltres seguirem per ella, anant cap aquest darrer poble, però 
arribant sols fins a la Guingueta. Aquí, a 6 Km de la parada anterior, farem la darrera. 

 
En aquest recorregut hem trobat afloraments dels materials paleozoics, com al 

darrers recorreguts. 
 
Ara ens trobem davant de l’embassament de la Guingueta, el qual es troba bastant 

ple pels sediments arrossegats pels rius, especialment pel Noguera Pallaresa. Això fa que 
la capacitat hagi disminuït sensiblement. 
 
 
 

 
 
EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT 
 
________________________________________________________________________ 
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