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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, en la seva quasi totalitat pel 

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

(tradicionalment anomenada amb el nom de les Serres Exteriors Prepirinenques). Tot i així, un 

tram del recorregut de l’itinerari transitarà per la zona de l´Avant-país plegat (de la Depressió 

Geològica de l´Ebre), concretament pels voltants de Camarasa, a la fi del recorregut . les 

poblacions de Cubells i la Foradada, a l´inici del recorregut.  

 

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

constitueixen la Regió de Lleida; concretament per la comarca de la Noguera.  

 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST  ITINERARI 

 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden 

concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació i descripció dels materials cenozoics i mesozoics de la Unitat de les 

Serres Marginals; que trobarem fonamentalment entre les poblacions d´Ager i Camarasa, tot 

passant pel Doll i per les immediacions del Pas de Terradets. 
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2.- Observació i descripció dels materials mesozoics, que formen la part basal de la 

Unitat del Montsec, que veurem per sobre de l’anterior, per les immediacions del Pas de 

Terradets.  

 

3.- Observació de les relacions existents entre les dues unitats anteriors (la Unitat de les 

Serres Marginals i la Unitat del Montsec), les quals formen part de la Unitat Sud-pirinenca 

Central. 

 

4.- Cap a la fi del recorregut, observació i descripció dels materials terciaris 

(exclusivament del paleogen) que reblen la Depressió Geològica de l’Ebre, i que formen part de 

l´Avant-país plegat. Aquests materials els trobaren pels voltants de Camarasa. Pertanyen al 

Sistema lacustre de l´Urgell; y al trams més occidentals de la Formació Solsona i de la 

Formació Berga; i a la Formació Barbastro. 

 

5.- Observació de les relacions existents entre les dues grans unitats geològiques 

acabades d’esmentar (és a dir: entre la Depressió Geològica de l’Ebre i el  Sistema Pirinenc). 

 

6.- Observació i reconeixement, si s’escau, de diferents mineralitzacions situades a 

diversos indrets del recorregut de l’itinerari, com les: mineralitzacions bauxitíferes de rebliment 

de cavitats d’origen Kàrstic, situada al terme de Camarasa  

 

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

Miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l’itinerari. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

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

bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut del mateix. La única excepció la trobem al treball 

de MATA – PERELLÓ (2005). 

 

Tanmateix, pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal parlar del treball de 

MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general; i en particular, pel 

que fa al capítol dedicat a la comarca de la Noguera. I, finalment, pel que fa a l’estructura 

geològica de la zona per la qual discorre l’itinerari, farem esment dels treballs generalistes de: 

GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA et altri (1976). 

 

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

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

El recorregut de l’itinerari i situarà íntegrament dintre de la comarca de la Noguera 

(Regió de Lleida), començant al poble d´Ager, per a finalitzar per les immediacions de la 

població de Camarasa.  
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En aquet itinerari es passarà per la Baronia de Sant Oïsme; així com per les 

immediacions de Fontllonga.   En arribar a Camarasa es realitzarà una fillola per tal d’anar a la 

Serra de Sant Jordi, fent-se una parada a la mineta de bauxita de Sant Jordi. 

 

 

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’escaigué). 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 full nº 290 (dit de 

Tremp), i 328 (dita d´Artesa de Segre) del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 

1:50.000 per l´"Instituto Geográfico y Catastral". 

 

 

PARADA 1. CRUÏLLA DE LA CARRETERA D´AGER, (termes de Vilanova 

de Meià i d´Ager, comarca de la Noguera). (Full 290).  
 

El recorregut del present itinerari, s’inicia dintre del termes d´Ager i de Vilanova de 

Meià, molt prop de la cruïlla entre la carretera que procedeix d’aquest primer poble (l’antiga C-

147 i actual C-12), amb la que ve de Camarasa (l’actual C-13). També, cal dir que aquest indret 

es troba dintre del terme de Vilanova de la Meià, però molt a prop del d´Ager; en tots dos casos, 

sempre, dintre de la comarca de la Noguera.  

 

Aquest indret, es troba situat en un immillorable lloc d’observació; així, mirant cap a 

l´Est, es pot veure l’encavalcament del Mantell del Montsec, (situat al Nord), col·locant-se per 

sobre dels materials que constitueixen la Unitat de la Serra de Sant Mamet (el qual pertany al 

Mantell de les Serres Marginals), on ara ens trobem situats. 

 

Per d’altra banda, des d’aquest indret, és pot veure un bon tall del Sinclinal d´Ager, amb 

els afloraments eocènics de la Formació Passarel·la, constituïda per nivells de gresos i de 

calcolutites grisenques. Així, des d’aquí es poden veure uns afloraments de gresos eocènics 

dipositats en un medi litoral costaner, això es pot afirmar per l’existència d’estructures sedimentàries 

de retreball del sediment, en aquest cas el més palpable són els ripples d’oscil·lació, aquestes petites 

dunes simètriques que tan acostumats estem a veure en les platges actuals i que es formen per l’acció 

de les onades sobre l’arena de la platja. 
 

 

PARADA 2. MIRADOR DEL DOLL, CARRETERA A TREMP, (terme de 

Camarasa - la Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 328). 

 
Des de la parada anterior cal continuar per la carretera comarcal C-13, per tal d’anar cap 

al Sud. En arribar a les immediacions del Km. antics 16 - 17, caldrà fer la present parada, 

després d’un recorregut proper als 5 Km, des de la parada anterior. 

 

En aquest llarg recorregut, hem anat veient diverses estructures i materials. Així entre els 

antics Km 32´5 i 34 es tallen uns nivells de calcolutites grisenques, que també pertanyen a 
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l´Eocè Inferior. Aquests darrers materials constitueixen un interessant sinclinal.  

 

Tanmateix, entre els vells Km 29 i 30 es van tallant afloraments de nivells de calcolutites 

grisenques i ocres, de l Eocè, les quals contenen nivellets de guixos. Més endavant, cap a les 

immediacions del Km 27´5 es comencen a tallar els materials terciaris eocènics, els quals 

formen part de la Unitat de Sant Mamet. Tots aquests materials es troben per sota de la població 

de la Fontllonga, on és fàcil fer un bon tall. 

 

Posteriorment, entre els Km 26 i 27 es tornen a tallar els materials del Garumnià, 

constituïts per gresos i per calcolutites versicolors, generalment de tonalitats ocres, grises i liles; 

tanmateix hi ha diverses intercalacions calcàries, les quals contenen abundants restes fòssils. Poc 

després, en torn al Km 24´8 s’observen un conjunt de falles que fragmenten aquestes calcàries. 

Al Km 24´6 es passa pel costat d’una antiga explotació d’aquestes calcàries. 

 

Per d’altra banda, prop del Km 21´5 es troba i es talla un ampli anticlinal, configurat en 

aquest lloc per les calcàries cretàciques, que afloren per sota dels materials del Garumnià.  

 

Mes endavant, cap a les immediacions del Km 19´5 - 20´5 es tallen les margues 

versicolors i els gresos del Garumnià. Però cap a les immediacions del Km 18´5, es talla el 

contacte amb la Unitat de Sant Mamet, la qual encavalca a l’anterior. Ambdós formen part del 

Mantell de les Serres Marginals. Després, es tallen els materials calcaris del Juràssic i del 

Cretàcic, que configuren un sinclinal, cap als voltants del Km  

 

Per d’altra banda, des de l´indret de l’aturada es es pot veure l’encavalcament del 

Mantell del Montsec, situant-se per sobre de la Unitat de la Serra de Sant Mamet. 

 

Al mateix temps, des d’aquest indret, on ara ens trobem situats es pot veure una bona 

perspectiva de l´engorjament del Doll, produït en travessar el Riu Noguera Pallaresa la Serra de 

Sant Mamet. 

 

 

PARADA 3. PONT SOBRE EL RIU SEGRE, DE LA CARRETERA C-13, 

(terme de Camarasa - la Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 328). 

 
Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera comarcal C-13, fins arribar al 

pont sobre el Riu Segre. En aquest indret, entorn al pont, cal fer la present aturada, després d’un 

recorregut aproximat d’uns 5 Km, des de la parada anterior.  

 

Tot aquest recorregut s’ha efectuat entre els materials mesozoics que constitueixen la 

làmina de la Serra de Mont-roig - Sant Jordi. Aquests materials es troben formats 

fonamentalment per afloraments que pertanyen al Triàsic Superior (al Keuper), Al Juràssic i al 

Cretàcic.  Aquests materials són eminentment carbonatats. 

 

En aquest indret,  mirant cap a l´Oest, es pot veure bé l’encavalcament dels materials 

mesozoics i cenozoics de la làmina de la Serra de Mont-roig - Sant Jordi, sobre els materials de 

la làmina de Sant Salvador - Sant Jordi Inferior. Aquest encavalcament es realitza mitjançant el 

Keuper, que és el qui encavalca. 
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PARADA 4. AIGUABARREIG DEL SEGRE I DEL PALARESA, (terme 

municipal de Camarasa - la Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 328). 

 
Des de la parada anterior, cal iniciar una fillola (d’uns 2 Km) per tal d’anar cap a les 

immediacions de la presa de Camarasa. Aquesta es troba poc després de l’aiguabarreig dels dos 

rius, on farem la present aturada. 

 

En aquest breu recorregut, es van trobant afloraments dels materials mesozoics 

esmentats al recorregut de la parada anterior. Aquests materials són també els que apareixen a 

l´indret de l’aturada. Pertanyen a làmina de la Serra de Mont-roig - Sant Jordi. 

 

En aquest lloc es pot observar l’aiguabarreig dels dos rius. Un, el Segre, ve de llevant 

amb aigües tèrboles i molta càrrega sòlida; mentre que l’altre, el Pallaresa, ve del Nord amb 

aigües netes i sense càrrega sòlida, per haver-se quedat a l’embassament de Camarasa. 

 

 

PARADA 5. GASOLINERA DE CAMARASA, (terme de Camarasa - la 

Fontllonga, comarca de la Noguera). (Full 328). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap a Camarasa, per la carretera C-13, fins 

arribar a la gasolinera que hi ha a la sortida de la població. En aquest indret, a menys de 5 Km de 

la parada anterior, cal fer la present aturada. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant els materials fonamentalment carbonatats de la 

làmina de la Serra de Mont-roig - Sant Jordi. Molt sovint, haurem vist aflorament de potents 

nivells de guixos mesozoics. 

 

En aquest indret es pot veure la la làmina d’encavalcament de Sant Salvador - Sant Jordi 

inferior, així com el seu encavalcament sobre la làmina de Sant Llorenç de Montgai. Es poden 

veure, molt clarament, una sèrie de plecs i replecs que formen els nivells de calcàries. 

 

Així, en aquest indret, la làmina que ara observem, es troba constituïda per nivells 

mesozoics i cenozoics. El Mesozoic es troba representat pels materials triàsics argilosos i 

guixosos del Keuper, per calcàries cretàciques, i per materials calcolutítics i sorrencs del 

Garumnià. Mentre que el Cenozoic es troba representat per unes calcàries amb alveolines de 

l´Eocè inferior. 

 

 

PARADA 6. CRUÏLLA DE SANT LLORENÇ DE MONTGAI (terme de 

Camarasa, comarca de la Noguera). (Full 328).  
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap a Camarasa, sempre per la carretera 

comarcal C-13, per tal d’anar cap al Sud, fins arribar a les immediacions de la cruïlla de la 

carretera local que condueix cap a Sant Llorenç de Montgai. Aquí cal fer la parada, a menys de 

0´5Km de Camarasa, i de 2´5Km des de la parada anterior. 

 

En el recorregut des de Camarasa, s’han anat trobant primer els materials de la Formació 

Barbastro (a la mateixa sortida del poble), i després els de la Formació Solsona, que són els que 

hi ha en aquest indret, coberts en bona part per materials quaternaris. 
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En aquest indret, i mirant cap a l´Oest, es pot veure un bon encavalcament dels materials 

anteriors, per part dels mesozoics i cenozoics de la làmina de Sant Llorenç de Montgai (Serra 

del Monteró). Aquesta làmina constitueix l’extrem meridional de la Unitat de les Serres 

Marginals. 

 

Aquesta làmina es troba constituïda per afloraments triàsics del Keuper; per fins 

afloraments calcaris del Juràssic i del Cretàcic; i per amplis afloraments carbonatats de l´Eocè 

inferior i Mig. 

 

 

PARADA 7 - CONDICIONAL. AFLORAMENTS DE BAUXITES DE SANT 

JORDI I DE SERRA CARBONERA, (terme de Camarasa, comarca de la 

Noguera). (Full 328). 
 

Des de la parada anterior, cal entrar a Camarasa, per a tot seguit agafar el camí que 

puja cap a Sant Jordi. Prop d’aquest lloc, cal fer la parada, desprès d’un recorregut de més de 

6Km, des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, s’ha creuat l’encavalcament esmentat a la parada anterior, i s’ha 

travessat la làmina de Sant Salvador - Sant Jordi Inferior Tot seguit, s’ha passat a la làmina de 

la Serra de Mont-roig - Sant Jordi, la qual encavalca a l’anterior.  

 

Aquesta làmina presenta bons afloraments dels materials mesozoics del Triàsic 

(fonamentalment del Keuper), del Juràssic (on es troben les mineralitzacions de les que a 

continuació en parlarem) i del Cretàcic. 

 

En aquest indret hi ha unes mineralitzacions de rebliment de cavitats d’origen Kàrstic, 

les quals es troben situades entre les calcàries juràssiques. Els rebliments són de composició 

laterítica, amb presència de bauxites (amb: ALUMOGEL, BOEHMITA, DIÀSPOR, GIBBSITA i 

CAOLINITA), i de minerals de ferro (amb GOETHITA - eminentment limonítica - i 

d´HEMATITES ). Per d’altra banda, també cal fer esment de la notable presència de CALCITA. 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L’ITINERARI   
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