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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.  

 

Recomanem, per d’altra banda, tenir una absoluta cura envers de la Natura, tant al llarg 

del recorregut, com fora d´ell, en tot moment. 

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 
En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà, per la zona de ĺ Avant-país plegat 

(de la Depressió Geològica de l’Ebre), concretament pels voltants de la població d´Oliana.  Així, el 

recorregut de l’itinerari s’iniciarà dintre de la Depressió Geològica de l’Ebre, entre els materials 

terciaris que la reblen. Posteriorment, entre Oliana i Solsona es tornarà a discórrer per aquesta 

unitat geològica, entre afloraments dels materials cenozoics que la reblen per aquests indrets. 

 

Ben aviat després d’arribar a Oliana, el recorregut es dirigirà cap al Mantell de les Serres 

Marginals, pel qual es transitarà a continuació pels voltants de ĺ Embassament d´Oliana, dintre del 

Sistema Pirinenc, i més concretament ho farà per la seva Unitat Sudpirinenca Central. 

 

També cal dir, que el recorregut de l’itinerari discorrerà per tres comarques, una de la 

Regió de Lleida (la de la Noguera), l’altra de la Regió de Tremp o Regió de la Seu d’Urgell (la de 

l’alt Urgell) i la tercera de la Regió de Manresa (la del Solsonès). 

 

 

 

OBJECTIUS GENERALS 

 

Els objectius d’aquest itinerari es concretaran en diversos aspectes, geològics i mineralògics 

que apuntarem a continuació, d’acord amb el sentit de la marxa. 

 

1.- Estudi i observació dels materials cenozoics (fonamentalment de ĺ Eocè i de ĺ Oligocè) 

de la Depressió Geològica de l’Ebre (i més concretament de la zona de ĺ Avant-país plegat), els 
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quals es tallaran primer entre Ponts (Noguera) i Oliana (Alt Urgell) i posteriorment entre aquesta 

població i la de Solsona. 

 

2.- Estudi dels materials mesozoics, els quals constitueixen els relleus prepirinencs de la 

Unitat Sud-pirienenca Central, que es tallen entre el trencall de Peramola i l’embassament 

d´Oliana, dintre de l’alt Urgell. Aquests materials es distribueixen entre: el Mantell de les Serres 

Marginals i el Mantell del Montsec i el Mantell de Boixols. 

 

3.- Observació dels contactes entre les diferents unitats geològiques esmentades als apartats 

anteriors. I tanmateix entre els mantells també acabats d’esmentar. 

 

4.- Observació de les diferents mineralitzacions que anirem trobant al llarg del recorregut. 

 

 5.- Observació de les explotacions mineres com la dels materials al·luvials (de les terrasses 

del riu), per a ésser emprats com a àrids per a la construcció, que trobarem prop d´Oliana. 

 

 6.- Observació de les restauracions (naturals o artificials) realitzades sobre les explotacions 

acabades d’esmentar. 

 

 7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Geològic i amb el 

Patrimoni Miner. 

 

 

 

ANTECEDENTS 
 

En relació a aquest recorregut, coneixem de la existència de dos recorregut nostre. Es 

tracta del de MATA-PERELLÓ (1995 i 1998). El primer descriu un recorregut entre Oliana i el Pla 

de Sant Tirs. Y el segon entre Oliana i la Palanca de Noves. També cal fer esment del treballs de 

MATA-PERELLÓ y MONTANÉ GARCÍA (2002 y 2005). Tret d’aquests, no en coneixem 

l’existència de cap altre.  

 

Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que ja estat 

prèviament descrites per nosaltres en MATA-PERELLÓ (1991), en un treball relatiu al conjunt de 

les comarques catalanes.  

 

I pel que fa a l’estructura geològica, ens remetrem als treballs de RIBA et altri (1976), i a 

GUIMERÀ et altri (1992). Tots dos fan referència al conjunt del caràcters  geològics dels Països 

Catalans. 

 

Així, totes aquestes referències bibliogràfiques es trobaran convenientment relacionades  

dintre del apartat dedicat a la REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual ens remetem. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

El recorregut del present itinerari s’iniciarà a la població de Ponts, per on es realitzarà la 

primera aturada del recorregut. Tot seguit, a través de la carretera que es dirigeix cap a Oliana, el 

recorregut s’adreçarà cap a la Nova Tiurana, per on es farà una nova aturada. Després el 
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recorregut continuarà cap a Oliana, des d´on s’anirà cap al Castell Llebré per on es farà una altra 

aturada.  

 

Després el recorregut de l’itinerari, retornarà a Oliana i a les immediacions de Bassella, des 

d´on anirà cap a Ogern i cap al Coll de Clarà, per on es farà una nova aturada. Finalment, el 

recorregut arribarà a Solsona, on finalitzarà.  

 

 

 

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.  

 

Per d’altra banda, en cada una de les parades, indicarem entre parèntesi el número del 

"Mapa Topográfico", a escala 1:50.000 editat per ĺ Instituto Geografico y Catastral, on es troba 

situada la parada considerada. En aquesta ocasió serà algú dels següents:  290 (o d Ísona), 291 (o 

d´Oliana) i 330 (o de Cardona). 

 

Així doncs, la relació ordenada de les aturades que formen part del recorregut del present 

itinerari, és el següent: 

 

 

PARADA 1. CRUÍLLA DE GUALTER. CARRETERA C-1412, (terme de la 

Baronia de Rialb, comarca de la Noguera). (Full 291). 

 
Tot i que el recorregut s´haurà iniciat a Ponts, ens caldrà sortir per la carretera C-1212c, la 

qual es dirigeix cap a Tremp. Al poc de sortir, en passar el pont sobre el riu Segre, haurem arribat al 

trencall del brancal que es dirigeix cap a la població de Gualtes. En aquest lloc farem la primera 

aturada d´aquest itinerari. 

 

En aquest recorregut haurem transitat entre els materials cenozoics que formen part de la 

Depressió Geològica de l’Ebre, on ens trobem ara situats. De fet, el trajecte entre Ponts i Gualter 

ĺ haurem efectuat entre afloraments d´aquests materials cenozoics, que són els que afloren a ĺ indret 

de ĺ aturada. 

 

 

PARADA 2. NOVA TIURANA, (terme municipal de Tiurana, comarca de la 

Noguera). (Full 291). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal sortir de Ponts per la carretera que es 

dirigeix cap a la Seu d´Urgell. Poc després d´enlairar-se, es trobarà un trencall per l´esquerra 

que es dirigeix cap el poble de Nova Tiurana. Ens hi caldrà anar i en arribar farem una nova 

aturada, a uns 8 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que 

reblen la Depressió Geològica de l’Ebre, on som ara. Fonamentalment es tracta de nivells de 

gresos bi de calcolutites de tonalitats ocres. 
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 Des d’aquest poble, encara en construcció a causa del trasllat moble i immoble de la 

població inundada de Tiurana, tenim una atalaia excepcional sobre l’anomenada falla del 

Segre. Aquesta gran estructura es fa del tot evident observant un mapa topogràfic 

(evidentment, també un de geològic) de Catalunya.  

 

Ja fa un temps que es va donar una explicació a aquesta estructura, aquesta 

interpretació s’ha anat transmetent i reproduint entre geòlegs, geògrafs, biòlegs, enginyers, 

docents ... fins a popularitzar-se relativament amb motiu de la construcció de l’embassament 

de Rialp, el que podem veure a ponent de Nova Tiurana. 

 

Així, en la zona de la Vall del Segre, compresa entre les primeres serralades 

pirinenques ponentines (rodalies d’Artesa de Segre) i el massís del Cadí – Port del Compte 

(proximitats de Sant Llorenç de Morunys), s’observa una gran alineació cartogràfica que 

discorre aproximadament en direcció NNE – SSO. Aquesta estructura lineal posa lateralment 

en contacte materials cenozoics no deformats o lleugerament plegats de la Depressió de l’Ebre 

amb els encavalcaments mesozoics sud – pirinencs. 

 

Tal com podem veure des de Nova Tiurana, tot mirant vers ponent, s’aprecien, de nord 

a sud, les muntanyes de Boumort, Montsec, Sant Mamet i Montroig; els encavalcaments i 

plecs mesozoics sud – pirinencs dels Pirineus Occidentals. Aquestes estructures aparentment 

no tenen parió lateral en la riba esquerra del Segre, en el seu lloc hi tenim materials poc plegats 

de la Depressió de l’Ebre. Aquesta maca de continuïtat lateral de les estructures sud – 

pirinenques ens posa de manifest un límit occidental de les mateixes, la dita “Falla del Segre”. 

 

Totes les estructures encavalcants dels Pirineus Meridionals tenen una vergència 

dominant gairebé coincident amb el sentit sud, aquesta direcció és coincident amb la 

component dominant de la deformació pirinenca. Aquesta generalitat es veu truncada en les 

Serres Marginals on, a més a més de la component de deformació sud, se n’aprecia una altra 

d’important en sentit oest. A part dels treballs geofísics, una observació de la zona de contacte 

entre la Depressió de l’Ebre i dels Pirineus ens posa de manifest, a més a més del plegament 

vergent vers l’oest ja esmentat dels materials pirinencs, una deformació del marge de la 

Depressió de l’Ebre; amb una component d’esforç vers el sud – est. Aquesta darrera ens revela 

l’entitat de la “Falla del Segre”, la de rampa lateral dels encavalcaments sud – pirinencs. 

Aquesta rampa lateral, a més a més de ser el límit oriental de les escates pirinenques, també 

encavalca sensiblement els materials de la Depressió de l’Ebre, per aquesta raó apareix la 

deformació vergent vers l’oest. 

 

 

PARADA 3. GRAVERA DEL PONT DE LA CARRETERETA D´OLIANA A 

PERAMOLA, (terme municipal d´Oliana, comarca de la Noguera). (Full 291). 

 
Des de la parada anterior, cal tornar a la carretera general que es dirigeix cap a 

Bassella i posteriorment cap a Oliana. En arribar a aquesta població cal agafar el trencall que 

va directament cap a Peramola. Sols en arribar al pont, sense passar-lo, caldrà fer una nova 

aturada, a uns 10 Km de la anterior. 

 

En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials terciaris que reblen la 

Depressió Geològica de l’Ebre. Aquests materials pertanyen a l´Oligocè i són de la Formació 

Solsona, amb gresos i calcolutites groguenques. 
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En aquest indret hi havia una antiga gravera. En ella s´explotaven els materials detrítics 

de la terrassa baixa del Segre. En aquests moments la gravera es troba totalment aturada- 

 

 

PARADA 4. CASTELL LLEBRÉ, (terme municipal d´Oliana, comarca de la 

Noguera). (Full 291). 

 
Des de la parada anterior, cal arribar fins a les immediacions de Peramola. Sols en 

arribar, cal seguir la carretera que se´n va cap a Coll de Nargó. Però en trobar el trencall de 

l´Hotel del Boix, cal agafar-lo. Just abans d´arribar-hi es trobarà un camí de terra que va al 

Castell Llebré. Ens hi caldrà anar i en arribar-hi farem una nova aturada, a uns 4 Km de 

l´anterior.  

 

En aquest recorregut, haurem començat a trobar afloraments dels materials carbonatats 

que formen part de les Serres Marginals, on ara ens trobem situats. Aquests materials 

mesozoics pertanyen a l´Eocè Superior.. 

 

En aquesta localitat podem realitzar varies observacions: geològiques, paisatgístiques, 

històriques,  etc. La raó principal de realitzar aquesta parada és la idoneïtat del lloc per 

observar el límit nord – oriental de la Depressió de l’Ebre en aquesta zona. 

 

Ja sigui des del camí d’accés al poblat de la Mare de Déu del Castell – llebre com des 

del mateix antic assentament humà tenim una bona perspectiva sobre aquest marge de la 

Depressió de l’Ebre. L’element més destacat de la zona és l’Anticlinal d’Oliana, aquesta gran 

estructura erosionada se’ns posa de manifest mercès al cabussament dels dos flancs del plec. 

Aquests flancs els localitzem a les proximitats del poble d’Oliana, un al nord – oest i l’altre al 

sud – est. En el flanc que podem observar a l’esquerra els materials predominants són de tipus 

conglomeràtic, en l’altre també són detrítics però majoritàriament de granulometria més fina. 

El nucli del plec, lloc on es troba el poble, hi ha materials lleugerament més antics de 

composició margosa (tots ells d’edat Eocè Superior). Aquestes litologies ens posen de 

manifest una transició vertical d’un ambient marí relativament profund cap a un altre de tipus 

deltaic; en aquest darrer el canvi de fàcies ens manifesta un trànsit entre un ambient proximal i 

un de distal del mateix cos deltic. 

 

Al nord de l’Anticlinal d’Oliana hi ha la serra del Obacs i a l’oest la de Sant Honorat; 

aquestes dues serralades pertanyen a la unitat pirinenca. La primera d’elles, situada a 

l’esquerra de la “Falla del Segre, la segona a la dreta.  

 

 

PARADA  5. BARRANC DE VALLDAN (termes municipals d´Oliana i 

d´Odén, comarques de l´Alt Urgell i del Solsonès). (Full 291). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap a la carretera procedent de 

Peramola, fins arribar a la cruïlla amb la de Coll de Nargó a Oliana. Després, entrobar el 

trencall de  Valldan (i que parteix de l´esmentada C-14, per l´esquerra), ens caldrà agafar-la 

fins arribar a uns 2 Km del seu inici, a mig camí del darrer poble. Aquí farem una nova 

aturada, a uns 5 Km de l´anterior. 

 

Des d´aquest indret es pot gaudir d´un bon lloc d´observació de l´Anticlinal d´Oliana, 

el qual presenta una direcció  NE-SW. Aquest anticlinal es situa sobre els materials eocènics  
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superiors de la Depressió  Geològica  de  l’Ebre, al peu de l´Encavalcament  principal  

sudpirinenc. Aquest anticlinal s´inclou dintre de l Avant-país plegat. Els materials eocènics  es 

 troben  constituïts  per  nivells  de  calcolutites  grisenques,  i  pertanyen a la Formació  

Igualada. Cal fer esment de que aquests materials es fan clarament palesos al bell mig de la 

vall, dintre del plec esmentat. Aquests materials formen part del nucli del mateix. 
 

 

 
 

Les margues grises de la Valldan, per sota de l´encavalcament Sudpirinenc 

 
 

PARADA 6. TRENCALL DE CASTELLAR DE LA RIBERA, (terme municipal de 

Castellar de la Ribera, comarca del Solsonès). (Full 291). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar cap a Oliana y posteriorment cap a 

Bassella. En arribar a la cruïlla d´on eix la carretera cap a Solsona, caldrà agafar-la. Així es 

passarà ara per Ogern i posteriorment s´arribarà al trencall de Cambrils (per l´esquerra). Més 

tard s´arribarà a Castellar de la Ribera, per on farem una nova aturada, a uns 20 Km de la 

parada anterior. 

 

En aquest recorregut, desd´Oliana hem tornat a trobar afloraments dels materials 

cenozoics que formen part del rebliment de la Depressió Geològica de l’Ebre on estem ara 

situats. Aquests materials en la seva majoria pertanyen a la Formació Solsona. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap al Nord es poden veure les diferents estructures 

pirinenques de les que hem parlat a la PARADA 2-En especial les relatives a la Serra del Port 

de Compte, entre altres. 

 

 

PARADA 7. ANTIC FORN D’OBRA DE SOLSONA, (terme municipal de Solsona, 

comarca del Solsonès). (Full 292). 
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Desprès de fer l’aturada anterior, ens cal continuar cap  a Solsona. Així, aviat trobarem el 

port de Clarà, i posteriorment el trencall de Cirera. Poc després arribarem quasi al Parc de la Mare 

de Deu de la Font. Poc abans d´arribar-hi (a menys de 1´5 Km de Solsona, farem una nova aturada, 

a uns 7 Km de ĺ anteriorment feta. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials anteriorment esmentats de la 

Formació Solsona, que són els que ara es troben aquí. Ara tenen una vergència més o menys 

generalitzada cap al Sud, ja que ens trobem ara al flanc septentrional del Sinclinal de Solsona. 

Aquest. Es fa palès en observar la morfologia de les costes properes. 

 

En aquest lloc es troba un interessant forn d’obra (o forn de teules), el qual es troba en bon 

estat de conservació. Indubtablement es un indret força interessant del nostre patrimoni miner. En 

aquest antic forn utilitzaven els materials de la formació Solsona. 

 

 
 

Forn d’obra de la carretera a Bassella 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA L’ITINERARI 

__________________________________________________________ 
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