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GEOLÒGIC I MINER DE LA CONCA LIGNITÍFERA 
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ADVERTIMENTS PREVIS 

 

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 cal tenir en conte que una part del recorregut final de l’itinerari, es realitzarà per 

camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions. 

 

Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el 

recorregut de l’itinerari, i també fora d’ell.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut d’aquest itinerari, discorrerà íntegrament per 

una sola unitat geològica, concretament per la Depressió Geològica de l’Ebre. És més, dintre 

d’aquesta, ho farà quasi solament per una de les seves sots-unitats, per la seva Depressió Central.  

Així, el recorregut s’iniciarà per les immediacions de la població de Mequinensa / Mequinensa, 

situada plenament a la Depressió Central (dintre de la Depressió Geològica de l’Ebre). Després, 

tot seguit, l’itinerari deambularà per aquesta sots unitat, fins arribar a, per on finalitzarà el 

recorregut de l’itinerari, en el mateix terme.   Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari 

transitarà, per una sola comarca, en concret per la del Baix Cinca. Així, el recorregut s’iniciarà a 

ĺ esmentada comarca del Baix Cinca, per on finalitzarà també, sempre dintre del terme municipal de 

Mequinensa 

 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 
 

A través del recorregut d’aquest recorregut, s’intentaran assolir els següents objectius 

generals: 

 

1.- Observació de la Depressió Geològica de l’Ebre, i descripció dels materials terciaris 

(del paleogen) que constitueixen el subsòl de la totalitat de les comarques per les quals discorre el 

present itinerari. Així, ens referirem als materials de la Formació Costes de Fraga, i als de les 
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Capes de lutites, gresos i lignits de la Granja d’Escarp, que veurem a les primeres parada del 

recorregut, dintre de la denominada Depressió Central de la Depressió Geològica de l’Ebre..  

 

2.- Observació i descripció dels materials quaternaris (del Pleistocè i de ĺ Holocè), que 

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

anteriorment. 

 

3.- Observació de l’estructura de la Depressió Geològica de l’Ebre, per aquests indrets; i 

en concret de les una de les seves: concretament la de la seva Depressió Central, per la qual es 

desenvoluparà tot el recorregut de l’itinerari. 

 

4.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades al llarg del recorregut, 

com les següents, en concret de les mineralitzacions ferruginoses associades a alteracions de la 

pirita inclosa als lignits, que trobarem a diversos indrets del terme de Mequinensa. 

 

5.- Observació i reconeixement de les explotacions, situades a diferents indrets del 

recorregut de l’itinerari, com les: explotacions dels nivells lignitífers de les Capes de la Granja 

d’Escarp, situades a diversos indrets del terme de Mequinensa. 

 

6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Miner, relacionades amb les 

explotacions anteriors. Així, ens farem ressò de l’estat actual de les antigues explotacions i localitats 

relacionades amb el Patrimoni Miner: de les diverses galeries mineres que anirem trobant al llarg 

del recorregut de l’itinerari, com s la Mina Andresita, de Mequinensa. 

 

7.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic, com es el cas dels 

innumerables relleves en Cuesta, que es troben presents al llarg de bona part del recorregut de 

l’itinerari.  

 

8.- Observació de l’aiguabarreig entre els rius Segre i Cinca; i també del conjunt d’aquests 

amb el Riu Ebre, per les immediacions de Mequinensa (Baix Cinca). 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent concret, de tipus 

bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut. Tot i Aixa, h i ha alguns antecedents nostres, 

MATA-PERELLÓ (1996, 1998, 2006a, 2006b, 2007, 2008 i 2009), relatius itineraris, en els quals 

aquests coincideixen amb el que ara presentem.  

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les quals 

discorre l’itinerari, farem esment d’uns altres treballs nostres, de caràcter general: MATA-

PERELLÓ (1985 i 1991), referits al conjunt dels Països Catalans i de  Catalunya, respectivament. 

Igualment farem esment del treball de MATA-PERELLÓ i de SANZ BALAGUÉ (1993).  

 

I, finalment, pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre l’itinerari, 

farem esment dels treballs de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA et altri (1976), ambdós són de 

caràcter generalista, i es refereixen al conjunt dels Països Catalans. Per d’altra banda, també farem 

esment del treball de ĺ IGME (1970), referit a aquesta zona, per la qual discorre el recorregut de 



 5 

l’itinerari. 

  

Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l’apartat 

dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 
 

Així, el recorregut de l’itinerari, s’iniciarà a la població de Mequinensa, per on es faran 

totes les aturades del recorregut de ĺ itinerari, anant cap a la Mina Andresita i cap a la Mina de les 

Boqueretes. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 
 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l’itinerari en una sèrie de PARADES (o 

d´ATURADES), algunes de les quals tindran caràcter condicional, que tot seguit anirem veient. En 

cadascuna d’aquestes aturades farem un breu comentari (geològic o mineralògic, segons 

s´escaigue).   

 

En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada.  Finalment, 

cal dir que el recorregut de l’itinerari s’inclourà dintre dels següents fulls, del "Mapa Topográfico 

Nacional", realitzats a ĺ escala 1:50.000 per ĺ Instituto Geográfico y Catastral: 415 (o  de 

Mequinensa) i 443 (o de Fabara)..  

 

Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut d’aquest itinerari, és la 

següent. 

 
 

PARADA 1 - CONDICIONAL. ANTIC POBLE DE MEQUINENSA, (terme 

municipal de Mequinensa, comarca del Baix Cinca / Bajo Cinca). (Full 415). 
 

 L ítinerari cal iniciar-lo al poble de Mequinensa. Aquí, cal agafar la carretera N-211, la 

qual es dirigeix cap a Casp. Abans de passar a l’altra banda del riu Ebre, es pot fer una nova 

aturada. Aquesta aturada, també es pot fer després de passar a l’altra banda del riu, junt on hi ha 

un tram antic de la carretera, que ara serveix per tal de que els pescadors puguin arribar a 

l’embassament. 

 

 La totalitat del recorregut, l’haurem efectuat íntegrament per entre els materials 

cenozoics de la Formació Mequinensa, amb gresos, calcolutites i lignits. 

 

 Des d’aquest lloc, mirant cap a la base del Castell de Mequinensa,  poden observar-se les 

restes del vell poble de Mequinensa. La major part del poble es troba sota de les aigües de 

l’embassament, i la part que ara es veu en ruïnes es la que va ésser esfondrada (excepte tres o 

quatre cases), en construir-se el nou poble. 

 

 Pel que fa al turó on es troba el Castell Templer de Mequinensa, poden observar-se per 
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tota arreu els riscos geològics, derivats de la intensa fracturació de las roques oligocèniques; i 

també dels treballs relacionats amb la mineria antiga; agreujat tot això per l’escassa vegetació 

que caracteritza a tot aquest turó. 

 

 

PARADA 2. CARRETERA DE LES MINES BOQUERETES, (terme municipal 

de Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

 Des de la parada anterior cal seguir per la carretereta que hem trobat a l’altra banda del riu. 

Aquesta eix de la que es dirigeix cap a Faió. A poca distancia del seu origen, en trobar un barranc 

(a uns 75 metres de l’origen) i a menys de 1 Km de la parada anterior,  farem una nova aturada,. 

 

 En aquest indret es pot veure un aflorament de una capeta de lignit, d’uns 30 – 40 cm de 

potència. Dintre del carbó es poden veure uns filonets de GUIX secundari formats a partir de 

l’alteració de la PIRITA, en presencia de CALCITA.  

 

 

PARADA 3. MALACATE DE LA MINA OPORTUNA, (terme municipal de 

Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

Des de la parada anterior cal seguir per la carretereta que baixa cap al riu, descendint pel 

seu marge dret. Poc després de transformar-se de nou en una carretera, trobarem per l’esquerra un 

camí ascendent que puja cap a la Mina Oportuna, on no hi anirem. Poc després passarem per sota 

del vell malacate de la mina. Quí farem una nova aturada a menys de 1´5 de ĺ inici de la carretera i a 

uns 3 de ĺ inici de ĺ itinerari.  

 

En aquest tram, hem continuat trobant els materials oligocènics que formen part de la 

Formació Mequinensa.  

 

En aquest indret hi havia un pla inclinat (o malacate), per on baixava el lignet extret cap al 

riu, des d´on era carregat en llaguts. 

 

 

PARADA 4. MINA ANDRESITA, (terme municipal de Mequinensa, comarca del 

Baix Cinca). (Full 415). 
 

Des de la parada anterior cal seguir per la carretereta que baixa cap al riu, descendint pel 

seu marge dret. Poc després de transformar-se de nou en una carretera, trobarem per l’esquerra un 

camí ascendent que puja cap a la Mina Andresita. Cal anar-hi, fent un recorregut d’uns 2´5 Km des 

de la parada anterior. La mina es troba a uns 200 m de la carretera, però es pot aparcar a la bora del 

riu, on hi ha un embarcador.  

 

En aquest tram, com en els anteriors, hem continuat trobant els materials oligocènics que 

formen part de la Formació Mequinensa. Poc després de sobrepassar la parada anterior, haurem 

vist el pla inclinat (malacate) per on baixava el carbó extret cap el riu.  

 

En arribar a la mina, es paleses les diferents instal·lacions de la mateixa. Aixì es podem 

veure un conjunt d’edificis en un relatiu bon estat de conservació. Abans, però s’haurà  trobat 

també un malacate (pla inclinat) que baixava fins al riu. Més amunt es trobarà una interessant 
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bocamina (FOTOGRAFIA 1 i 2, a la pàgina següent).  Aquí es pot penetrar a la mina, amb les 

degudes precaucions. 

  

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. BOCAMINA DE LA MINA ANDRESITA. Fotografia de l’autor 
 

 Dintre de la mina es pot seguir per una galeria, en un relatiu estat de conservació. Aquesta 

te diversos trencalls. Dintre d’un dels trencalls es pot veure una interessant explotació en canyos. 

 

 També, dintre de la mina es poden veure diverses estructures mineres, com entibacions, 

sistemes d’explotació. I tanmateix, a diferents trams de la mina es fan clarament palesos els nivells 

de carbó. 

 

 Tot i així, la galeria principal te una dificultat: la diferent alçada del sostre en alguns dels 

seus trams, que sense ser molt baixa, obliga a baixar el cap. Una altra deficultat rau en el grran 

nombre de galeries secundaries que anirem trobant. 
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FOTOGRAFIA 2. MALACATE DE LA MINA ANDRESITA. Fotografia de l’autor 

 

PARADA 5. MINA BOQUERETA, (terme municipal de Mequinensa, comarca del 

Bajo Cinca / Baix Cinca). (Full 443). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal tornar a la carretereta. Pervella ens caldrà seguir 

2 – 3 Km. En aquest recorregut es passarà a un camí de terra, per on seguirem. Finalment s´arribarà 

a ĺ indret on farem la present aturada.  

 

 En aquest recorregut, haurem ananant trobant afloraments dels materials que hem trobat 

als recorreguts anteriors. Aquests materials pertanyen a la Formació Mequinensa. Entre els 

materials que la constitueixen, cal esmentar els nivells de lignits que han estat explotats a diferents 

indrets, com a ĺ indret on ens trobem ara situats. Així, cal fer esment de que en aquest recorregut 

hem passat pel mateix costat de la Mina del Barranco Vallduresa (PARADA 5 – BIS). Aquí, en 

aquest indrets, al mateix costat de la carretereta que anem seguint, s´observen les antigues 

instal·lacions mineras.  

 

 En aquest indret on ara som, per on efectuarem la present aturada, hi ha una serie de 

instal·lacions mineras (malacates, bocaminess, un àntic poblat miner), que formaven parte de les 

denominades Minas Boqueretas.  

 

 Como als casos diversos indrets de la conca, el carbó extret a les mines es feia descendre 

fins el proper río Ebro. Un cop allí era conduït en llaguts, cap el port fluvial de Fayó. Des d´on es 

carregava als trens (FOTOGRAFIA 3). 
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FOTOGRAFIA 3. UN DELS MALACATES. Fotografia de l áutor 

 

 

 

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT DEL PRESENT ITINERARI 

 

________________________________________________________________ 
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