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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA A  
TRAVÉS DELS CARRERS I DEL TERME DE LA 
CIUTAT DE LLEIDA 

 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 

Aquest recorregut, a diferència de molts altres, es realitzarà totalment a peu, a través 

de diferents carrers i places de la ciutat de Lleida. Tot i així, es realitzaran algunes filloles pels 

voltants de la ciutat. 

 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA ..., tot i les característiques del 

que ara presentem, 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. 

 

Per d´altra banda, recomanem tenir una cura extrema de l´ENTORN NATURAL; és a 

dir: de la NATURA, evitant qualsevol forma d´agresió sobre ella, o de fer-n´hi un mal ús del 

que en ofereix la nostra mare Terra.   
 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 
En aquesta ocasió, el recorregut del present itinerari discorrerà per un entorn geològic 

molt limitat, situat íntegrament dintre de la denominada Depressió Central (la qual forma part 

de la Depressió Geològica de l´Ebre). Com es prou conegut, aquesta és una de les tres unitats 

geològiques que constitueixen el subsòl del nostre país. En efecte, tant la ciutat de Lleida, com 

el seu terme municipal, i fins i tot la comarca que capitalitza (la del Segrià), es troben plenament 

situades dintre d´aquesta unitat geològica.  

 

Tot i així, si s´escau (i la visibilitat ens ho permet), des de la ciutat de Lleida, 

s´efectuaran observacions a distància de les altres unitats geològiques que constitueixen 

Catalunya. En concret, s´efectuarà una visió del Sistema Mediterrani (i més concretament la 

seva Serralada Prelitoral Catalana la qual es troba al SE).  I també del Sistema Pirinenc (amb 

el Prepirineu en primer terme,  el qual s´exten per les zones situades cap al Nord). 

 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

A través del recorregut d´aquest recorregut geo-urbà, s´intentaran assolir els següents 

objectius generals: 
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1.- Observació a la ciutat de Lleida, i també pel seus entorns, dintre de la Depressió 

Geològica de l´Ebre (i més concretament, de la seva Depressió Central), una de les tres unitats 

geològiques que constitueixen el subsòl de Catalunya. 

 

2.- Si s´escau: observació a distància tant del Sistema Mediterrani (i més concretament 

de la Serralada Prelitoral Catalana, la seva sots-unitat més externa), i també del Sistema 

Pirenenc (en concret de la denominada Zona Sudpirenenca o Prepirineu Meridional). En aquest 

cas, s´intentaran veure pel Sud els relleus de la Taula de Prades, pel que fa al Sistema Pirinenc; 

i pel Nord els relleus del Montsec, pel que fa al segon. 

 

3.- Observació i descripció dels materials terciaris (del paleogen) que constitueixen el 

subsòl de la unitat geològica acabada d´esmentar, la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests 

materials pertanyen quasi exclusivament a la Formació Costes de Fraga (o simplement 

Formació de Fraga), de l´Oligocè. 

 

4.- Observació i descripció dels materials quaternaris (del Pleistocè i de l´Holocè), que 

s’estenen a diferents indrets del recorregut, tot cobrint als materials terciaris esmentats 

anteriorment, a l´apartat anterior. 

 

5.- Observació de les estructures locals d´aquests materials, al llarg del recorregut de 

l´itinerari, i en especial de la dels materials terciaris. 

 

6.- Observació dels materials geològics utilitzats per a la construcció de diferents 

monuments, i de carrers de la Ciutat de Lleida; i reconeixement de les alteracions 

medi-ambientals produïdes sobre aquestes roques. 

 

7.- Observació de les antigues explotacions de calcolutites (com a materials ceràmics), 

situades prop de la ciutat de Lleida. I, alhora, observació de les restauracions espontànies 

produïdes en elles. 

 

8.- Observació dels elements geològics, relacionats amb el Patrimoni Geològic i amb el 

Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

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

nostres recent: es tracta de: MATA-PERELLÓ (1995, 1998a, 1998b i 2001). En aquests 

treballs, es fa esment d´uns itineraris molt propers al presents, amb el qual hi coincideixen en 

part, en alguns dels trams del recorregut, i en especial el dels dos darrers treballs esmentats. Per 

d´altra banda, existeix un altre antecedent més llunyà, però força interessant. Es tracta del relatiu 

als autors: ROSELL i REMACHA, (1986).  

 

I tanmateix, pel que fa a l´estructura geològica de la unitat per la qual discorre l´itinerari, 

(per la Depressió Geològica de l´Ebre), farem esment de dos treballs generalistes força 

importants; concretament dels de GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA et altri (1976). 

Tanmateix, cal referir-nos al treballs relatius a l´ITGME (1974) i al del SGC (1990). Finalment, 

dintre d´aquest apartat, farem esment del treball de l´ITGME (1998), recentment publicat, 
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relatiu al full geològic de Lleida. 

 

Pel que fa als aspectes mineralògics, tot i que en aquest recorregut es faran poc palesos, 

volem recomanar dos treballs més del propi autor del present itinerari: es tracta dels de MATA-

PERELLÓ (1991 i 1994). En el primer es fan referència a les mineralitzacions situades arreu de 

Catalunya, i en el segon a les situades dintre de la comarca del Segrià, d´una forma exclusiva.  

 

Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l´apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.  

 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut del present itinerari, discorrerà quasi íntegrament per la ciutat de Lleida. 

Així, s´iniciarà al Passeig d’Aragó (Boters), i més concretament cap a l´antiga Casa de la 

Maternitat, on es farà la primera aturada del seu recorregut. Tot seguit, el recorregut de 

l´itinerari s´encaminarà cap a la propera Església de Sant Llorenç, on s´efectuarà una nova 

aturada, per la seva façana septentrional, per tal de veure l´alterabilitat dels materials de 

construcció. Des d´aquí, el recorregut de l´itinerari es dirigirà cap a l’església de Sant Martí, on 

es farà una nova aturada semblant a l´anterior. Després, s´iniciarà una fillola, i així s´anirà cap a 

les immediacions del Mercat de la Magdalena. En el transcurs d´aquesta fillola, s´efectuaran una 

nova aturada d´aquest itinerari. En aquest cas, s´observaran afloraments dels materials de la 

Formació Fraga. 

 

Un cop feta la fillola, caldrà continuar el recorregut cap a la Seu Vella, on s´efectuaran 

diverses parades, entorn a la mencionada església, i també pel turó on es troba situada.  Tot 

seguit, des del turó de la Seu, es baixarà cap a la Plaça de Sant Joan, cap els Porxos i cap al 

Palau de la Paeria, per on s’efectuaran diverses aturades, dintre del recorregut de l´itinerari.  A 

continuació, el recorregut transitarà pel Carrer Major, anat a l´Institut d´Estudis Ilerdencs i cap 

a la Seu Nova. En aquest tram, si s´escau, s’efectuaran diverses aturades.  

 

Finalment, si s´escau, el recorregut de l´itinerari es dirigirà cap a la base del Turó de 

Gardeny, i cap a la Barriada de la Caparrella, on es farà una nova aturada, a una antiga 

explotació de calcolutites emprades aleshores com a materials ceràmics. En aquest indret 

finalitzarà el recorregut del present 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, el qual 

serà relatiu (segons les característiques dels diferents indrets) a diversos punts de mira 

geològics.  

 

Per d´altra banda, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà totalment dintre d´un 

únic full, del "Mapa Topográfico Nacional" (editat per l´Instituto Geogràfico y Catastral de 

España), i realitzat a l´escala 1:50.000. Aquest full, del qual farem esment en cada aturada, és el 

següent:  full nº 388 (també dit de Lleida). 
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Així doncs, la relació de les aturades que componen el recorregut d´aquest itinerari, és la 

següent: 

 

 

PARADA 1. EDIFICI DE L´ANTIGA CASA DE LA CARITAT, (terme 

municipal de Lleida, comarca del Segrià). (Full 388). 
 

El recorregut del present itinerari, cal realitzar-lo en aquest indret, dintre de la ciutat de 

Lleida, la qual es troba situada dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, com anirem veient 

al llarg del present recorregut. 

 

En aquest indret, situat a la Rambla d´Aragó (Boters), es troba l´antiga Casa de la 

Caritat. Aquí, és on efectuarem la primera aturada del recorregut de l´itinerari geo-urbà per la 

ciutat de Lleida. L´edifici es troba al bell mig de la rambla esmentada, a l´esquerra de la 

mateixa, en sentit descendent. 

 

A la façana d´aquest edifici, es poden veure unes peces de construcció constituïdes per 

uns gresos molt sorrencs, que en molts sectors han estat recentment pintats. Als llocs on es fan 

visibles aquestes peces de construcció, els gresos es troben força alterats, tant per l´alteració 

medi-ambiental, com per l´erosió alveolar. Tot i així, en efectuar-se el recobriment abans 

esmentat, s´han tapat moltes de les estructures i alteracions que eren abans ben paleses entre 

aquests materials. Cal dir, tot i que no tenim la suficient confirmació, que molt probablement 

aquests gresos procedeixen dels nivells de la Formació Fraga, la qual aflora precisament a 

Lleida. 

 

Per altra banda, per sota de les peces esmentades dels gresos, se´n troben unes altres 

constituïdes per calcàries, no tant alterades com aquelles. Igualment, també s´observen uns 

travertins, els quals han estat utilitzats a les darreres reformes, i situats a les escales d’accés. 

 

En relació a aquests materials emprats a les darreres reformes, tant de les escales, com 

de la rampa d’accés, cal dir que produeixen un impacte visual molt fort, en relació a la resta de 

l´edifici. 

 

 

PARADA 2. EDIFICI DE L´ESGLÈSIA DE SANT LLORENÇ, (terme 

municipal de Lleida, comarca del Segrià). (Full 388). 
 

Des de la parada anterior, cal fer un breu recorregut, per tal d´anar cap a la propera 

església de Sant Llorenç. Així, el tram a recórrer ara pels carrers de Lleida, no supera els 0´3 

Km, des de la parada anterior, tot anant una mica cap al NNE. La parada caldrà efectuar-la a la 

seva façana meridional. 

 

A la façana d´aquesta interessant església, es poden observar les peces utilitzades per a 

la seva construcció, les quals es troben formades per uns gresos molt similars als de la parada 

anterior, i procedents, molt probablement de la Formació Fraga. Aquests gresos es troben força 

alterats. Per aquesta raó en molts indrets de les façanes han estat convenientment substituïts per 

peces més noves, però que ja comencen en alguns llocs a alterar-se. 
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Les alteracions consisteixen en descrostraments (en escates), per la transformació de la 

calcita del ciment dels gresos en guix, en ésser atacada per l´acció de l´anhídrid sulfurós 

atmosfèric (el qual procedeix en bona part de la contaminació medi-ambiental). Així, l´anhídrid 

sulfurós, en presència de l’oxigen i del vapor d´aigua, determina la formació d´àcid sulfúric, el 

qual ataca al mineral carbonatat abans esmentat, donant lloc a la formació del corresponent 

sulfat. Aquesta substitució d´un mineral per un altre, de la calcita pel guix, produeix un augment 

de volum, i en tractar-se del ciment de la roca, condueix a un descostrament de la mateixa.  

Simultàniament, sobre aquesta roca greixosa, també s´han produït diversos fenòmens 

d´erosió alveolar. Aquesta erosió, en part eòlica, i en part aquosa, produeix una acusada 

degradació de la mateixa. Per d´altra banda, com a conseqüència d´aquest atac erosiu, es poden 

veure bons exemples d´erosió alveolar, produïts sobre els gresos abans esmentats. 

 

També cal dir que a les escales d’accés, situades a la porta principal, s´han utilitzat unes 

calcarenites procedents de Vinaixa. Aquestes han estat extretes al terme de l´Espluga Calba, i 

treballades després a Vinaixa, comercialitzant-se amb el nom de "pedra de Vinaixa". Al 

respecte, cal dir que aquests materials pertanyen a la Formació Tàrrega.  

 

En aquest cas, l´impacte visual no es tan exagerat, com l´abans esmentat de la Casa de 

la Caritat, i gairebé passa desapercebut, ja que els materials utilitzats són més semblants als 

utilitzats per la construcció de l´església, que a l´altre cas, on la diferència es massa acusada. 

 

 

PARADA 3. EDIFICI DE L´ESGLÈSIA DE SANT MARTÍ, (terme municipal 

de Lleida, comarca del Segrià). (Full 388). 
 

Des de la parada anterior, cal fer un breu recorregut, per tal d´anar cap a la vella església 

de Sant Martí; i també cap al proper Portal del mateix nom. Així, des de la parada anterior, ens 

caldrà fer un recorregut molt proper als 0´7 Km, per tal d´arribar fins aquest indret on ara ens 

trobem. En aquest recorregut, recomanem passar per davant del vell edifici de la Panera, per 

tal de fer-hi observacions complementàries si s´escau. 

 

Tant a l´església de Sant Martí, com al mateix Portal, s´han utilitzat uns gresos molt 

similars als dels dos monuments esmentats, dintre de les dues parades acabades de veure. 

Aparentment, es tracta de gresos procedents dels nivells de la Formació Fraga, i com als casos 

anteriors es troben força alterats, tant per la contaminació medi-ambiental, com per l´erosió 

alveolar. Així, es poden veure uns bons exemples de l´esmentada erosió alveolar, tant a la 

façana oriental com a l´occidental d´aquesta vella església romànica de transició al gòtic. 

 

Per d´altra banda, en aquest cas, cal afegir que ha hagut una alteració complementària 

produïda per la mala utilització d´aquesta part del patrimoni arquitectònic, durant els darrers 

segles. 

 

 

PARADA 4. PALEOCANAL DE LES PROXIMITATS DE L´EDIFICI DE LES 

OFICINES DE l´ÀNTIC ORGANISME DE LA POSTGUERRA DE 

"REGIONES DEVASTADAS", (terme municipal de Lleida, comarca del Segrià). 

(Full 388).  
 

Des de la parada anterior, cal fer una petita fillola, tot anant pel peu del turó on es troba 
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la Seu Antiga, sempre anant per la seva vorera septentrional, passant per l’antic camp de Mart. 

Així, en aquesta fillola, ens caldrà arribar fins als voltants del Mercat de Magdalena (i més 

exactament al costat de l’antic edifici de les oficines de "Regiones Devastadas"), fent un 

recorregut molt proper als 0´35 Km. En arribar a aquest indret, ens caldrà fer una nova aturada. 

 

En aquest indret, hi ha un aflorament dels nivells calcolítics i grisencs de la Formació 

Fraga, que es troben al substrat sobre la qual s´ha construït la ciutat de Lleida.  Entre aquests 

materials, en aquest indret on ara ens trobem, es troba un bon exemple de paleocanal. 

 

PARADA 5. ESCALES D´ACCÈS A LES PORTES D´ACCÈS A LA SEU 

VELLA I A LA SUDA, (terme municipal de Lleida, comarca del Segrià). (Full 

388). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar cap a l´església de Sant Martí, per tal d´anar 

després cap a la Seu Vella i cap a la Suda. Així, després de passar la primera porta, en arribar a 

la segona, caldrà fer la present aturada, després de recórrer uns 0´5 Km, des de la parada 

anterior. 

 

En aquest recorregut, tot i que hem anat circulant per diversos carrers de Lleida (en 

especial pel Carrer del Camp de Mart i pel Carrer de Sant Martí), s´han fet palesos els 

materials grisencs i calcolutites ocres, els quals pertanyen a la Formació Fraga, ja que en bona 

part, aquest recorregut s´ha anat efectuant per la base del Puig del Castell, on ara hi anem. 

 

En aquest indret, en unes obres recentment efectuades, s´han utilitzat unes granodiorites, 

per tal de construir unes escales d´apropament a les portes del baluard de la part baixa de 

l´esmentat turó del Castell. Al nostre entendre, no són les toques adequades, ja que creiem que 

hagués calgut respectar l’harmonia amb la resta dels materials emprats en la construcció del 

conjunt arquitectònic. 

 

Tot i així, ja que hi són, es poden efectuar diverses observacions en aquestes roques. 

Així, es poden veure els minerals que la constitueixen: QUARS i PLAQGIOCLASÍS com a 

minerals fonamentals; així com diverses MIQUES, com a minerals accessoris.  

 

També es pot observar la presència de diversos "gavarros", zones màfiques, les quals 

contrasten amb el color grisós, lleugerament clar, d´aquestes roques de composició 

granodiorítica. 

 

 

PARADA 6. PORTES D´ACCÈS A LA SEU VELLA I A LA SUDA, (terme 

municipal de Lleida, comarca del Segrià). (Full 388). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar accedint cap a la Seu Vella i cap a la Suda, tot 

passant per les diverses portalades que configuren el baluard defensiu situat per sota dels dos 

edificis esmentats. Així, després de passar la primera porta, en arribar a la segona, caldrà fer la 

present aturada, després de recórrer uns 0´15 Km, des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, s´han continuat fent palesos els materials grisencs i calcolutites 

ocres, els quals pertanyen a la Formació Fraga, ja que en bona part, aquest recorregut s´ha anat 

efectuant per la base del Puig del Castell, on ara som. 
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Precisament, aquests són els materials que apareixen a l´indret de la present aturada, on 

es fan ben palesos els nivells de gresos. Per d´altra banda, entre aquests es troben molt bons 

exemples d´estratificació creuada, la qual es fa palesa a l’explanada que hi ha sota de la Seu 

Vella. 

 

També, a l´explanada que hi ha abans de sobrepassar la darrera porta, es fan clarament 

palesos uns bons exemples d´estructures de paleocanals, desenvolupats entre els materials 

acabats d´esmentar. Per d´altra banda, en aquest indret, també es pot fer observacions dels 

diversos materials utilitzats per construir les rampes d’accés. Així, es poden veure bons 

exemplar (la major part de procedència fluvial) de: calcàries, lidites, gresos, conglomerats, 

quarsites. I, en veure-les es poden observar les seves característiques, així com la seva possible 

procedència. 

 

PARADA 7. EDIFICIS DE LA SEU VELLA I DE LA SUDA, (terme municipal 

de Lleida, comarca del Segrià). (Full 388). 
 

Després de fer la parada anterior, cal continuar pujant cap a la Seu Vella, i cap a la Suda. 

En arribar-hi, caldrà fer la present aturada, després d´efectuar uns recorreguts propers als 0´2 i 

0´25 Km, respectivament, tot anant cap a l´esquerra o cap a la dreta, a un edifici o a l´altre. 

 

Tots dos edificis es troben construïts per peces de gresos, molt semblants a les 

esmentades a les parades anteriors, procedents també de la Formació Fraga. I, com en aquells 

casos, es troben força alterats per les mateixes raons esmentades anteriorment.  

 

Cal dir que aquesta alteració es fa força més palesa a la construcció de la Suda; tot i que 

a la Seu també és molt evident. Per d´altra banda, cal dir que es porten a terme importants 

tasques de restauració, en ambdós edificis, especialment al segon, el qual és més fàcil de 

restaurar, en no trobar-se tant trinxat pel vandalisme i per les accions bèl·liques, tot i estar-ho 

també. 

 

 

Per d´altra banda, al turó on es troben situats els dos edificis, es troben uns afloraments 

dels nivells de calcolutites ocres i rogenques, les quals pertanyen a la Formació Costes de Fraga 

(o simplement: "Formació Fraga"). Aquests materials, ja els hem anat trobant a diversos indrets 

del recorregut del present itinerari, enllà on hem trobat afloraments del substrat. 

 

També, entre aquests nivells calcolítics, es poden veure uns paleocanals de gresos, com 

el situat pel davant de la porta Nord de la Catedral. És fàcil observar com aquests nivells de 

gresos es troben tan alterats com els que s´han extret per a la construcció dels edificis propers. 

 

I, finalment, cal dir que aquest indret, constitueix un immillorable punt d´observació de 

les unitats geològiques de les terres de Lleida. Així, a més a més d´un bon lloc per a observar la 

Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament de la Depressió Central), on es troba 

situada Lleida, i també el Segrià, així com bona part de les terres de Lleida. 

 

També i mirant cap al Nord, es pot veure el Sistema Pirinenc representat per la Unitat 

dels Mantells de les Serres Marginals, els quals apareixen pels voltants de Balaguer i 

d´Estopanyà). 
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I, també, mirant cap al SE (i cap al Sud), es poden arribar a endevinar els relleus del 

Sistema Mediterrani (representat pel la Serralada Prelitoral Catalana), tot i que la Serra de 

Llena ens dificulta l´observació. Aquesta serra, per la seva banda, forma part dels denominats 

Altiplans Meridionals de la Depressió Geològica de l´Ebre (MATA-PERELLÓ, 1985). 

 

 

PARADA 8. PLAÇA DE SANT JOAN, (terme municipal de Lleida, comarca 

del Segrià). (Full 388). 
 

Des de la parada anterior, cal baixar cap a la Plaça de Sant Joan, directament mitjançant 

l´ascensor públic; o donant la volta pel Carrer Cavallers i pel Carrer Major. En qualsevol cas, 

en arribar a la Plaça de Sant Joan, caldrà fer la present aturada, després d´un recorregut de 0´5 

Km en el cas més òptim, o de 1´5 Km en el pitjor. 

 

Per d´altra banda, en aquest recorregut, hem passat per les noves construccions 

realitzades per tal de comunicar la Seu Vella amb la Plaça de Sant Joan. I, en elles no s´han 

utilitzat els gresos esmentats a les parades anteriors. així, el material utilitzat majoritàriament a 

la Plaça de Sant Joan, han estat les calcàries. 

 

En aquesta plaça hi ha unes escalinates construïdes amb les esmentades roques calcàries. 

Nosaltres creiem, que independentment dels dubtós gust que tenen, que no es pas el millor 

material geològic utilitzat per a construir-les. Es prou conegut que les roques calcàries, quan es 

troben molles es converteixen en zones de fàcil lliscament per la seva superfície. 

 

 

PARADA 9. ELS PORXOS DE DALT, (terme municipal de Lleida, comarca 

del Segrià). (Full 388). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap als Porxos de Dalt, per tal de fer la propera 

aturada. Així, des de la parada anterior, ens caldrà fer un recorregut proper als 0´2 Km, per tal 

d´arribar fins aquí. 

 

En arribar als Porxos de Dalt, es pot veure que al seu moment, també van ésser utilitzats 

els gresos, procedents probablement dels nivells de la Formació Costes de Fraga, la qual aflora 

per tota la taula on es troba la Seu Vella, com ja s´ha dit anteriorment. 

 

I, aquí, com als altres indret, també es poden veure exemples d´alteració d´aquests 

gresos, per idèntiques raons a les esmentades anteriorment. 

 

 

PARADA 10. ANTIC HOSPITAL DE SANTA MARIA, EDIFICI DE 

L´INSTITUT D´ESTUDIS ILERDENCS, (terme municipal de Lleida, comarca 

del Segrià). (Full 388). 
 

Des de la parada anterior, cal efectuar un recorregut, tot seguint el Carrer Major, anant 

cap a ponent. En arribar a l’antic Hospital de Santa Maria, a l´actual edifici de l´Institut 

d´Estudis Ilerdencs (IEI) caldrà fer la present aturada, després d´efectuar un recorregut proper 

als 0´4 Km, d´una forma aproximada, des dels Porxos de Dalt. on hem realitzat la parada 

anterior. 
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En aquest recorregut, si s´escau, es poden efectuar diverses parades intermitents, amb la 

finalitat d´observar diverses roques ornamentals emprades en la construcció de diversos 

aparadors i edificis situats a l´esmentat carrer. 

 

Per d´altra banda, si s´escau, també es pot realitzar una aturada intermitja a l´edifici del 

Romeu, situat a la intersecció del Carrer Major amb el Carrer Cavallers. També es pot fer una 

fillola remuntant el darrer carrer esmentat, per tal d´arribar fins a l´edifici del Roser. En tots dos 

casos, el material emprat per a la construcció han estat els gresos, com de costum. 

 

Aquest mateix material, ha estat l´emprat per a la construcció de l´edifici de l´IEI, on ara 

ens trobem. Aquests gresos, possiblement procedeixen dels afloraments de la Formació Fraga. 

Com als altres indrets on s´ha utilitzat aquesta roca, es troben freqüents indrets amb alteració 

mediambiental de la mateixa. Per d´altra banda, des d´aquí també es pot efectuar una observació 

de l´edifici de la Catedral Nova, la qual es troba situada davant mateix de la seu de l´IEI.  

 

PARADA 11 - CONDICIONAL. CASTELL DE GARDENY, (terme municipal de 

Lleida, comarca del Segrià). (Full 388). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap a ponent, passant per Carrer de Sant 

Antoni, i pel Carrer de l´Alcalde Costa. En arribar al peu del Puig de Gardeny, pot fer-se una 

fillola, tot pujant fins al Castell dels Templers, on efectuaria la present aturada, si s´escau. Així, 

des de la parada anterior, s´haurà efectuat un recorregut proper als 0´9 Km. 

 

En aquest recorregut, en sortir de la ciutat, s´han tornat a trobar els nivells de 

calcolutites i gresos de la Formació Fraga. Aquests són els materials que apareixen a l´indret de 

la parada. 

 

En aquest indret, es troba situat l’antic Castell dels Templers. Com en altres indrets, el 

material utilitzat per a la construcció han estat els gresos, possiblement procedent dels 

diferents afloraments de la Formació Fraga. 

 

 

PARADA 12. ANTIGA TEULERIA DE LA CARRETERA DE SARAGOSSA, 

(terme municipal de Lleida, comarca del Segrià). (Full 388). 
 

Des de la parada anterior, si s´ha fet, cal retornar a la base del Puig de Gardeny. per tal 

de continuar el recorregut cap a ponent, tot seguint el recorregut de la carretera nacional N-II. 

Per ella, en arribar a l´antiga teuleria, caldrà fer la present aturada, a uns 1´5 Km de la parada 

anterior.  

 

En aquest recorregut, hem anat tallant els afloraments de la Formació Fraga. Aquests, 

es troben construïts per nivells de gresos i de calcolututes.  

  

Precisament, en aquest lloc hi ha hagut una explotació dels materials calcolítics abans 

esmentats, els quals han fornit una propera teuleria, la qual es troba actualment aturada. 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 
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