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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 fer esment, de que alguns trams del recorregut es faran per camins en mal 

estat de conservació, per la qual cosa serà millor fer-los a peu.  

  

En qualsevol cas, i com és natural, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a 

la natura, al llarg de tot el recorregut de l’itinerari.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut de l’itinerari discorrerà per la Depressió 

Geològica de l’Ebre (i més concretament, ho farà de forma totalment exclusiva per la seva 

Depressió Central).  

 

Així, al llarg de tot el recorregut de l’itinerari  s’aniran trobant afloraments dels materials 

cenozoics que reblen ĺ esmentada depressió. Molt sovint, aquests materials els veurem recoberts 

per terrenys quaternaris de caràcter eminentment detrític, formats majoritàriament a partir de 

l’erosió dels anteriors. 

 

Per d’altra banda, la totalitat del recorregut discorrerà per diferents comarques de les terres 

de Lleida. Així, s’iniciarà al Pla d’Urgell (a cavall de les localitats de Mollerussa i Golmés) per a 

finalitzar prop de la Panadella, a la Segarra històrica, tot i que dintre de l’actual comarca de l’Anoia. 

Així, s’haurà completat un recorregut ascendent per la vall del riu d’Ondara.  

 

En aquest trajecte s’haurà circulat per les comarques lleidatanes de lo Pla d’Urgell, ĺ Urgell 

i tocant-se de refilada la Conca de Barbera i l’Anoia, sense sortir de la Segarra. 

OBJECTIUS FONAMENTALS 
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A través del recorregut d’aquest itinerari de geologia ambiental, s’intentaran assolir els 

següents objectius generals: 

 

1.- Observació i descripció dels materials terciaris (del paleogen) de la Depressió 

Geològica de l’Ebre, (i més exactament de la seva Depressió Central), que constitueixen el subsòl 

de la quasi totalitat de les comarques per les quals discorre el present itinerari. En concret veurem 

afloraments dels materials de les següents unitats:  Sistema lacustre de la Segarra (integrat en 

aquests indrets fonamentalment per la Formació Tàrrega), Sistema Lacustre de l´Urgell (integrat 

als sectors més orientals també per ĺ esmentada Formació Tàrrega; i als més occidentals per la 

Formació Urgell; així com als indrets més meridionals). 

 

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

que s’estenen amplament a la part central del recorregut de l’itinerari, tot cobrint als materials 

terciaris anteriorment esmentats. I que trobarem, fonamentalment pels voltants d Ívars d’Urgell (Pla 

d’Urgell) i Bellpuig d’Urgell (Urgell). 

 

3.- Observació de les estructures locals d’aquests materials, al llarg del recorregut de 

l’itinerari, i en especial del materials terciaris. Així, s’observaran, si s’escau, els plecs situats pels 

voltants de Cervera, desenvolupats sobre nivells del guixos de Talavera, de la Formació Tàrrega. 

 

4.- Observació i reconeixement de diferents explotacions, situades a diversos indrets del 

recorregut de l’itinerari, d’acord amb el sentit de la marxa, com les següents: 

4A) les explotacions d’arenes, que veurem entre els materials quaternaris de riu d’Ondara, prop de 

Bellpuig d’Urgell i d’Anglesola (Urgell) 

4B) les explotacions de calcolutites, de la Formació Tàrrega (guixos de Talavera), que veurem 

prop de Sant Pere dels Arquells (Segarra) 

4C) les explotacions de guixos, de la Formació Tàrrega (guixos de Talavera), que veurem prop de 

Rubinat (Segarra) 

4D) les explotacions de calcàries, de la Formació Tàrrega (calcàries de la Panadella), que veurem 

prop de la Panadella (a la Segarra de l’Anoia). 

 

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

sobre el Medi Ambient. I, si s’escau, observació de les restauracions dutes a terme. 

 

6.- Observació dels antics aprofitaments de les aigües clorurades y sulfatades sodic-

magnesianes, que veurem a l’antic Balneari de Rubinat (Segarra). 

 

7.- Observació de la vall fluvial del Riu d’Ondara, i de la seva dispersió entre els materials 

pleistocènics de la Plana d’Urgell. 

 

8.- Observació de l’Estany d Ívars – Vila-sana, in interessant exemple d’acumulacions 

d’aigua en zones endorreiques, tot i que força antropitzat. 

 

8.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Miner i Metal·lúrgic, que 

anirem trobant al llarg del recorregut de l’itinerari. En concret dels següents elements: 

8A) de les Instal·lacions de fabricació de ciment ràpid de Sant Pere dels Arquells (Segarra) 

8B) dels edificis del Balneari de Rubinat. Situats a aquesta localitat de la Segarra. 

8C) de les guixeres i forns de guix de Sant Antolí (Segarra). 
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ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

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

parcials y generals nostres de tipus bibliogràfic. Entre aquests, farem esment de: MATA-

PERELLÓ (1995, 1996a, 1966b, 1996c, 1996d, 1997, 1998, , 2001, i 2005). També de MATA – 

PERELLÓ i MONTANÉ GARCÍA (2002a i 2002b); així com de MATA – PERELLÓ et altri 

(2000). Tret d´aquests treballs, , no coneixem ĺ existència de cap altre itinerari que discorri per 

aquests indrets.  

 

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; concretament de MATA-PERELLÓ 

(1991) i de MATA-PERELLÓ i 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). Tanmateix, 

farem esment del treball de ĺ IGME (1975), relatiu al full geològic dels indrets per on discorrerà 

aquest itinerari. 

 

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

BIBLIOGRAFIA ESMENTADA.  

 

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 
 

Així, el recorregut de l’itinerari, s’iniciarà molt prop de la població de Mollerussa i de 

Golmés (a la comarca del Pla d’Urgell). Des d´aquí s’anirà cap Vila-sana i cap a l’Estany d Ívars - 

Vila-sana per on es farà una aturada. Després, el recorregut es dirigirà cap a Bellpuig d’Urgell i de 

Castellnou de Seana (al límit entre el Pla d’Urgell i ĺ Urgell), per on es farà una nova aturada a les 

explotacions d’arena. 

 

Tot seguit, el recorregut anirà cap a Barbens, per on es farà una nova aturada. Després, 

caldrà anar cap al poble de Tornabous, des d´on s´anirà cap Anglesola, per fer una nova aturada.   

En aquest tram, des de Barbens a Tornabous es pesarà de lo Pla d’Urgell a la comarca de ĺ Urgell.  

 

A continuació, el recorregut s’encaminarà cap a Tàrrega. Aquí, si s’escau, es realitzarà una 

nova aturada, a una antiga bòvila.  I tot seguit, s’anirà remuntant la vall de ĺ esmentat riu, per una 

carretereta local, tot passant pel Talladell, la Mora i Fonolleres. En aquest trajecte, es farà una 

nova aturada, i passarà de la comarca de ĺ Urgell a la de la Segarra.   

 

Més endavant, s’arribarà a la ciutat de Cervera, la capital comarcal de la Segarra, tot 

continuant cap a llevant. Així, aviat (i ara de nou per la N-II) es passarà per Vergós, on es realitzarà 

una aturada la mateixa carretera abans esmentada. Després, en arribar prop de Sant Pere dels 

Arquells, es farà una fillola per l’esquerra de la carretera, per tal d’anar cap a unes explotacions, 

situades a la bora del camí de Mas Claret. En aquestes explotacions es farà una nova aturada. 
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Seguidament, el recorregut es dirigirà cap a Sant Antolí, des d´on s’encaminarà cap a 

Rubinat. En aquest recorregut, també s’efectuaran diverses aturades, si s’escau. La darrera d’elles 

als antics Banys de Rubinat. 

 

 Més endavant, després de retornar a Sant Antolí, el recorregut es dirigirà cap a la 

Panadella, on es farà una aturada, després d’agafar la carretera cap a Carbassí. Aquesta serà la 

darrera aturada de l’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 (geològic o 

mineralògic, segons s´escaigue).  

 

 Per d´altra banda, en cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba 

l’aturada. Per fer-ho, utilitzarem els fulls editats per ĺ Instituto Geográfico y Catastral de España, 

publicats a l’escala de 1:50.000. En aquest cas, els fulls seran els següents: 360 (o de Bellvís),  389 

(coneguda com a full de Tàrrega), 390 (o de Cervera) i 391  (dit d’Igualada). 

 

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

següent: 

 

 

PARADA 1. ESTANY D’IBARS – VILA-SANA, (termes municipals d´Ivars 

d’Urgell  i de Vila-sana, ambdós de la comarca del Pla d’Urgell). (Full 360). 
 

Tot i que el recorregut l’haurem començat al terme de Golmés (on hi ha la Big – Ben), 

tocant al terme de Mollerussa (ambdues poblacions de la comarca del Pla d’Urgell), haurem anat 

cap a Vila-sana (també anomenat Utxafava). I, finalment, des d’aquest darrer poble ens caldrà 

seguir per la carretera  que se’n va cap a l’Estany d Ívars – Vila-sana. En arribar-hi farem la 

primera aturada. Així, des de ĺ inici haurem recorregut uns 5 Km.  

 

En tot aquest recorregut, s’han anat tallant els nivells detrítics del Pleistocè. Tot i així, 

sovint es troben turonets-testimoni, on afloren els nivells de la Formació Urgell, els quals es troben 

constituïts per nivells de lutites i de gresos. Aquests materials pertanyen a ĺ Oligocé. 

 

Des d’aquest indret, es possible de veure una bona perspectiva de l’antiga llacuna 

endorreica de l’Estany d Ívars d’Urgell (o de Vila-sana). Aquesta llacuna, poc després d’arribar el 

regadiu a la plana de ĺ Urgell, va ésser utilitzada com a zona d’escorrentia i emmagatzematge de les 

aigües sobrants. A l’actualitat, aquesta llacuna es troba pràcticament recuperada, anys després de 

ser dessecada, i els seus terrenys dedicats a l’agricultura. Així, cal dir que s’ha pogut recuperar 

l’extensió que tenia abans de construir el Canal d’Urgell  

 

Per d’altra banda, a les èpoques de força secada, es poden veure freqüents eflorescències 

blanques, formades per clorurs i sulfats sòdics; així com per sulfats magnèsics. Al respecte, cal 
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recordar que molt abans d’arribar el regadiu, i a les èpoques de força secada, es recollien i 

s’aprofitaven aquestes eflorescències salines; i en concret les de caràcter sòdic. 

 

 

PARADA 2. EXPLOTACIONS DE GRAVA DEL VOLTANTS DE LA TORRE 

DEL ROC, (termes de Bellpuig d’Urgell, Ivars d’Urgell i de Castellnou de 

Seana, comarques de l’Orwell i del Pla d’Urgell, respectivament). (Full 389). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera veïnal, fins arribar al poble d´Ivars 

d’Urgell. Tot seguit, cal continuar per la carretera local LV-3344, la qual es dirigeix cap a Bellpuig 

d’Urgell. Poc abans de sobrepassar l’autovia, per un pont, es trobarà un camí per la dreta, que es 

dirigeix cap a les graveres, on efectuarem la present aturada. Així, des de la parada anterior, s’haurà 

efectuat un recorregut proper als 8 Km 

 

En tot aquest recorregut, s’han anat tallant els nivells detrítics quaternaris (del Pleistocè) 

esmentats a les dues parades anteriors; tot i que sovint emergeixen alguns turonets-testimònis amb 

materials lutítics i sorrencs oligocènics, els quals pertanyen a la Formació Urgell. 

 

En aquest indret, hi ha una important explotació d’arena i de grava; i per tal de visitar-la, cal 

demanar la corresponent autorització a l’empresa explotadora (ARENES BELLPUIG, S.A.). 

Aquesta explotació es troba situada sobre uns importants afloraments dels dipòsits quaternaris del 

Pleistocè, dels quals ja hem parlat anteriorment.  

 

Aquests dipòsits, que aquí són explotats, consisteixen en uns cons de dejecció, originats en 

bona part per la càrrega sòlida transportada pel Riu Corb (i també pel Riu d’Ondara. El Riu Corb 

es troba situat una mica més al Sud d´on ara som; mentre que el Riu d’Ondara, es troba situat una 

mica més al Nord, d´on ara ens trobem, al menys  teòricament.  

 

A la pedrera, s’observa un primer nivell, eminentment sorrenc, el qual té un origen 

possiblement eòlic, amb molts bons exemples d’estratificació creuada. També s’observa fàcilment 

com per sobre d’aquest nivell, se’n troba un altre, de caràcter gravós.  

 

Les graves, força anguloses, i també aplanades, procedeixen de l’erosió dels nivells 

carbonatats de la Formació Tàrrega, entre els quals discorre el Riu Corb entre Rauric i Maldà; i 

també el Riu d’Ondara, entre el terme de Talavera (on neix, als peus de Santa Fe) i Tàrrega. 

 

Cal considerar que tots dos rius desapareixen entre aquests materials; si bé el Riu Corb 

torna a formar-se prop de Castellnou de Seana, després de quasi desaparèixer en passar per 

Belianes. En canvi, el Riu d’Ondara desapareix quasi totalment entre Anglesola i Barbens. 

 

Per d’altra banda, per sota dels nivells anteriors, es troben uns nivells lutítics, els quals 

pertanyen a la Formació Urgell. Aquests nivells es fan palesos a les parts més baixes de 

l’explotació; i el seu contacte amb les sorres constitueix un bon nivell de naixement d’aigües. Sols 

que molt sovint es troben contaminades per purins. 

 

 

PARADA 3. RIU D´ONDARA – CANAL D’URGELL, (terme municipal de 

Barbens, comarca del Pla d’Urgell). (Full 360). 
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 Després de realitzar la parada anterior, cal anar cap a la població de Bellpuig d’Urgell (de 

la comarca de l’Orwell). Tot seguit, cal anar cap a Seana i cap a Barbens (passant de la comarca 

de l’Orwell a la del Pla d’Urgell). Després, cal sortir per la carretera de Tornabous, però a uns 2 

Km de Barbens, en arribar a un pontet sobre el canal d’Urgell, ens caldrà seguir a peu, remuntant el 

canal , uns 0´3 Km. En arribar a una reclosa farem una nova aturada, a uns 10 Km de l’anterior.  

 

 Aquest lloc es troba situat dintre de la Depressió Geològica de l’Ebre, i més exactament a 

la seva Depressió Central. Així, apareixen en el subsòl afloraments dels materials cenozoics de la 

Formació Urgell, tot i que es troben recoberts pels terrenys detrítics quaternaris del mantell al·luvial 

del riu d’Ondara, el quals pertanyen al Pleistocè. 

 

 Precisament, en aquest indret es fa “palès” ĺ esmentat riu, i pot veure com l’aigua que porta 

ocasionalment s’engoleix en un forat artificial, desapareixent el riu en arribar a la plana de l’Orwell. 

Una mica més amunt, el riu es fa cada cop més evident, tot anant cap a Anglesola, Tàrrega o 

Cervera. 

 

 Tot i no fer-se gaire palès, si que ho son els seus sediments, com veurem a les següents 

aturades. També es fan paleses les seves crescudes, les conegudes “rubines del d’Ondara”.  

 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. EXPLOTACIONS DE GRAVA DEL VOLTANTS 

D’ANGLESOLA, (terme d’Anglesola, comarca de l´Urgelll). (Full 389). 
 

 Des de la parada anterior, cal retornar cap a la carretera que condueix cap a Tornabous. 

En arribar-hi, ens cal anar cap a la propera població d’Anglesola. Després, des d’aquest poble 

ens cal anar cap a l’explotació d’àrids, on farem una nova parada, si s’escau, a uns 8 Km de 

l’anterior. Hi podíem arribar més ràpidament, remuntant per un camí de terra el riu d’Ondara, el 

qual l’hem creuat abans d’arribar a Anglesola. 

 

 En tot aquest recorregut, s’han anat tallant els nivells detrítics quaternaris (del Pleistocè) 

esmentats a les dues parades anteriors; tot i que sovint emergeixen alguns turonets-testimònis 

amb materials lutítics i sorrencs oligocènics, els quals pertanyen a la Formació Urgell. 

 

 En aquest indret, hi ha una important explotació d’arena i de grava. Aquesta explotació 

(com la de Bellpuig) es troba situada sobre uns importants afloraments dels dipòsits quaternaris 

del Pleistocè, dels quals ja hem parlat anteriorment. 

 

 Com en aquell cas, les graves, força anguloses, i també aplanades, procedeixen de 

l’erosió dels nivells carbonatats de la Formació Tàrrega, entre els quals discorre el Riu 

d’Ondara, entre el terme de Talavera (on neix, als peus de Santa Fe) i Tàrrega; i també el Riu 

Corb entre les poblacions de Rauric i de Maldà. 

 

 Per d’altra banda, per sota dels nivells anteriors, es troben uns nivells lutítics, els quals 

pertanyen a la Formació Urgell. Aquests nivells es fan palesos a les parts més baixes de 

l’explotació; i el seu contacte amb les sorres constitueix un bon nivell de naixement d’aigües. 

Aquestes procedeixen per una part del regadiu del Canal d’Urgell, i per d’altra dels cabdals 

subterranis del Riu d’Ondara. 
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PARADA 5 - CONDICIONAL. LA TEULERIA DE TÀRREGA, (terme municipal 

de Tàrrega, comarca de l’Orwell). (Full 389). 
 

 Després de fer l’aturada anterior, cal retornar cap a Anglesola. Tot seguit caldrà seguir 

per  la carretera que es dirigeix cap a Tàrrega. En sobrepassar Vilagrassa, ens caldrà  fer una 

nova aturada, a l’esquerra de la carretera. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut 

uns 5 Km més. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a la parada anterior. Tot i 

així, cap aquest indret predominen els nivells de calcolutites ocres. Aquests materials han estat 

explotats com a matèria prima per a una teuleria propera, actualment aturada. 

 

 En aquest lloc, es pot gaudir d’un interessant indret del nostre patrimoni miner. Es tracta 

de l’antiga teuleria, la qual conserva importants indrets de la seva estructura. 

 

 

PARADA 6. TOSSAL DE LES TENALLES, (les Fonolleres, terme municipal de 

la Granyadella, comarca de la Segarra). (Full 390). 
 

 Des de la parada cal retornar cap a Tàrrega. En arribar al bell mig d’aquesta població, ens 

caldrà seguir per una carretera veïnal cap al Talladell. Tot seguit, i per aquest mateix camí veïnal, 

cal anar cap a la Mora. Després, ens caldrà seguir, per aquest mateix camí cap a les Fonolleres, 

anant des d’aquí cap al paratge del Tossal de les Tenalles, on realitzarem la present aturada, després 

de recórrer uns 8 Km. 

 

 En aquest recorregut primer es van trobant nivells de calcolutites i de gresos, tot formant 

part de la Formació Urgell. Així, ja des de Vilagrassa haurem començat a trobar els afloraments 

dels materials que constitueixen la Formació Tàrrega. Aquests materials es troben constituïts per 

alternances de nivells carbonatats (calcàries) i calcolutítics, fonamentalment. 

 

 Des d’aquest indret, es pot gaudir d’un bon lloc d’observació de la vall del riu d’Ondara 

(que ja haurem travessat en arribar a Tàrrega), el qual discorre mitjanament encaixonat entre els 

materials que acabem de veure de la Formació Tàrrega. Això contrasta amb la vall d’aquest riu, 

que ja havíem observat prop divers d’Urgell, en aquells indrets (Ivars i Barbens) pràcticament no es 

fa palesa la vall del riu. 

 

 

 

PARADA 7 - CONDICIONAL. CARRETERA NACIONAL N-II, 

CIRCUMVALACIÓ DE VERGÓS, km 521´5, (Vergós, terme de Cervera, comarca 

de la Segarra). (Full 390). 
 

 Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera veïnal, passant per sota de la 

Curullada. Després, en arribar a Cervera, cal agafar la carretera nacional N-II, per tal de 

continuar cap a llevant. En arribar al trencall de Vergós, cal deixar momentàniament la 

carretera, entrant al poble, per tal d’apropar-nos a peu cap a la circumval·lació. En arribar-hi, 

farem la present aturada, després de recórrer uns 7´5 Km, des de la parada anterior. 
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 En aquest recorregut, des de la parada anterior, hem continuat remuntant la vall del Riu 

d’Ondara, perfectament dibuixada. Per d’altra banda, hem continuat tallant els afloraments 

anteriorment esmentats de la Formació Tàrrega, constituïts per nivells de calcàries i de 

calcolutites.  

 

 A sortida de Cervera, hem anat trobant uns nivells de calcolutites ocres, amb freqüents 

paleocanals, els quals es fan clarament palesos a la sortida de la població, a la trinxera de la 

carretera. 

 

 Més endavant, en aquest indret es comencen a trobar uns materials evaporítics que 

pertanyen a la sots-unitat dels "guixos de Talavera", els quals s’inclouen com tots els anteriors a 

la Formació Tàrrega (o també Formació de les calcàries de Tàrrega), a l’igual que els materials de 

l índret de la parada anterior. La present sots-unitat es troba constituïda  per nivells de margues i 

de guixos, amb un cert predomini d´aquests darrers. En aquest indret, motiu de la present 

aturada, es de destacar la presència de plecs (i de microplecs) que es poden observar, entre els 

nivells dels guixos i de les margues.  

 

 

PARADA 8. CAMÍ DE MAS CLARET, (Sant Pere dels Arquells, terme de Sant 

Antolí, comarca de la Segarra). (Full 390). 
 

 Des de la parada anterior, cal continuar cap a llevant per la carretera N-II, tot remuntant el 

Riu d’Ondara. Després, en arribar a la cruïlla de Sant Pere dels Arquells, cal agafar el camí que 

surt per la banda esquerra de la carretera (en sentit oposat a la carretera que condueix al poble 

esmentat). Així cal agafar el camí que en un principi es dirigeix cap a Mas Claret, per tal de fer una 

fillola. Així, s’hauran recorregut uns 4 Km i escreix. 

 

 A molt poca distancia de ĺ inici del camí (a uns 10 m), es troba un trencall per l’esquerra, 

que condueix a unes antigues explotacions dels guixos de la sots-unitat dels "guixos de Talavera", 

situades molt a prop.  

 

 Tanmateix es troben uns antics forns de guix (PARADA 8-BIS). Entre els minerals 

presents a aquests antics nivells explotats, cal fer esment de la presència d´ANHIDRITA, 

HEMIHEDRITA i GUIX (el més abundant dels tres), 

 

 Malgrat això, el camí principal (el que condueix cap a Mas Claret), ens apropa a uns forns 

de tostació de materials margosos, on són tractats els extrets d’una propera pedrera, actualment en 

explotació, que es troba a l’esquerra del camí principal. En aquest indret, cal fer la present aturada, 

després de recórrer uns 3 Km, des de la parada anterior. 

 

 En aquesta parada, es pot observar l’explotació de les calcolutites blanquinoses, de la 

Formació Tàrrega, i alhora es poden observar les instal·lacions dels forns. Tot i així, per a 

l’observació dels esmentats forns de tostació, i de la pedrera en explotació, es necessari gaudir de 

la corresponent autorització de l’empresa minera concessionària de l´esmentada explotació. 

 

 

PARADA 9. BALNEARI DE RUBINAT, ELS BANYS DE RUBINAT, (Rubinat, 
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terme municipal de Sant Antolí i Vilanova, comarca de la Segarra). (Full 390). 
 

 Després de fer l’aturada anterior, cal agafar el camí que s’encamina cap a Sant Antolí i 

Vilanova, seguint per la ma dreta (ascendent), el Riu d’Ondara, tot i que també pot anar-se per la 

carretera.  Més endavant, en trobar la carretera de Rubinat, ens caldrà agafar-la. En arribar al 

poble, caldrà seguir pel camí que se’n va cap als Banys de Rubinat. Aquí farem una nova aturada, 

a uns 5 Km de l’anterior. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels guixos de Talavera (amb guixos, 

gresos i calcolutites). Aquests materials pertanyen a la Formació Tàrrega, de la qual n´hem parlat 

anteriorment. Sovint, hem trobat indrets on han estat explotats aquests materials, amb restes de 

forns de guix i de forns de calç. Tots ells formen part del nostre Patrimoni Miner. 

 

 En aquest indret afloren els guixos i calcolutites blanques de ĺ esmentada Formació 

Tàrrega. Per arreu es fan clarament paleses les antigues fonts de característiques salines 

(clorurades, carbonatades i sulfatades). 

 

 En aquest indret, hi ha un important Patrimoni Miner, pel qual es fa necessària una 

correcta valoració del mateix , per tal de conèixer-lo i evitar la seva possible degradació. Alhora, 

també es fa necessària una necessària protecció del mateix. Aquests restes comprenen: les 

surgències de l’aigua, un edifici molt degradat, les vivendes. Tot i així es fa necessària una urgent 

dedicació.   

 

 

PARADA 10. EXPLOTACIÓ DE CALCÀRIES DE LA PANADELLA, (la 

Panadella, terme de Montmaneu, sector segarrenc de la comarca d’Anoia). (Full 

390).  

 
 Des de la parada anterior, cal retornar a la carretera nacional N-II, per tal de seguir cap a la 

Panadella, en arribar-hi, cal agafar primer la carretera B-221, per la dreta,i ben de seguida la BV-

2234 (la que se’n va cap a Carbassí). A 1 Km de ĺ inici, cal fer la present aturada, a uns 10 Km de la 

parada anterior. 

 

 En aquest recorregut, hem continuat tallant els materials calcolutítics i guixosos ja 

esmentats a la parada anterior, de la Formació Tàrrega. Així, al mateix temps, s’han continuat 

trobant restes d’antics forns, tant de calç com de guix. 

 

 Tot i així, més amunt van predominant els trams carbonatats, que són els que es troben a 

ĺ indret on ara som, on afloren els nivells de les "calcàries de la Panadella", una sots-unitat de la 

formació abans esmentada. Aquí, aquests materials carbonatats són explotats en una pedrera. 

 

 Cal fer esment de que les calcàries que aquí afloren , molt taulejades, són les que en 

erosionar-se i ésser transportades pel riu d’Ondara (i també pel riu Corb, situat una mica més al 

Sud), són les que han proporcionat la matèria prima dels còdols de la pedrera d’àrids de Bellpuig, i 

també els depòsits pleistocens del Pla d’Urgell.   

 

 Per d’altra banda, en aquest recorregut s’han fet força palesos per arreu els típics relieves 

en cuesta. I, especialment es fa palès la cuesta de la Panadella - Montmaneu. Per d’altra banda, cal 
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dir que aquesta "cuesta" constitueix, en aquest sector una clara divisòria d’aigües, entre els rius 

afluents del Segre (Corb, d’Ondara i Sió), i dels que menen a la xarxa de la Mediterrània Oriental 

(especialment l’Anoia) 

 

 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DEL PRESENT 

ITINERARI 
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l Ínstitut d´Estudis Catalans, vol.47, 545 pàgines. Barcelona.  

 

MATA-PERELLÓ, J.M (1995).- Introducció al coneixement geològic de la Segarra. Itinerari de 

Cervera a la Panadella Pub. Centre Municipal de Cultura, nº 7, pp 31 pàgines. Manresa. 

 

MATA-PERELLÓ, J.M. (1996a).- Recerca geològica i mineralògica per les comarques d’Anoia, 

Segarra, Conca de Barberà, Urgell i Noguera: des de la Panadella a Preixens. Inèdit, 18 pàgines. 

Manresa 
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geològica ambiental per les terres de la Ribera de ĺ Ondara, a través del Pla d’Urgell, de l’Orwell i 

de la Segarra: des de Bellpuig i Barbens a la Panadella. Inèdit. 12 pag. Manresa 

 

MATA-PERELLÓ, J.M. i SANZ BALAGUÉ, J. (1993).- Guia de identificación de Minerales, 

adaptada fundamentalmente a la Península Ibérica. Parcir, Edic. Selectas, 243 pàgines. Manresa. 

 

RIBA ARDERIU, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans. Edit Ketres. 211 

pàgines. Barcelona. 

 

 

 

 
.  

 

 



 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


