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RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA PER LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS: DES DE CAMPRODÓN, A 
VILALLONGA DE TER, A L´ABELLA I A PARDINES 

 
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

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. 

 

Cal dir també, que en aquest itinerari ens trobarem devent de tres trams de camins 

forestals en molt mal estat de conservació; per la qual cosa serà molt millor transitar a peu per 

ells. Aquest és el cas del recorregut entre Abella i la Collada Verda; i entre aquest darrer 

indret i el poble de Pardines. 

 

I, finalment, en qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la 

natura, al llarg de tot el recorregut; de l´itinerari.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

El recorregut del present itinerari, es desenvoluparà íntegrament pel Sistema Pirinenc; i 

més concretament: per la zona de contacte entre la Zona Sudpirenenca i la Zona Axial del 

Sistema Pirinenc.  Així, s´iniciarà dintre de la Zona Sudpirenenca, prop de la població de 

Camprodon. Per aquesta unitat es transitarà fins als voltants de Setcases. Tot seguit, i a 

continuació del tram anterior, el recorregut de l´itinerari, s’endinsarà dintre de la Zona Axial del 

Sistema Pirinenc, per on es circularà entre els voltants de l´Abella i de Pardines, per on 

finalitzarà el recorregut. 

 

Per d´altra banda, també cal dir que aquest recorregut s´efectuarà, íntegrament per les 

comarques pirinenques. Així, discorrerà totalment per la comarca del Ripollès. 

 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

 

A través d´aquest itinerari geològic-mineralògic, s’intentaran d’aconseguir els següents 

objectius: 
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1.- Observació dels Apilaments Antiformes de la Vall de Ribes; així com dels materials 

paleozoics (que fonamentalment pertanyen al Cambro-Ordovicià, a l´Ordovicià, al Silurià i al 

Devonià), que els constitueixen. Aquestes sectors es tallaran entre les poblacions  de l´Abella i 

de Pardines. 

 

2.- Observació i estudi dels materials paleozoics (del Silurià, Devonià, Carbonífer i 

Pèrmic), que formen part dels relleus del Mantell del Cadí., i que tallarem pels voltants de 

Camprodon. 

 

3.- Visió de les relacions, i dels contactes existents entre les dues sots-unitats 

pirinenques abans esmentades;  i, especialment: observació de la Falla de Camprodon-Ribes de 

Freser, que la tallarem prop de la primera localitat esmentada. 

 

4.- Estudi de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut de l´itinerari,  com 

les mineralitzacions filonianes (de Sb) situades a l´Abella i Pardines, entre els materials 

paleozoics. 

 

5.- Estudi i observació de les explotacions relacionades amb els afloraments de les 

mineralitzacions acabades d´esmentar. 

 

6.- Estudi i observació de les alteracions del Medi Natural produïdes a partir de les 

explotacions anterior. I si s´escau de les restauracions ambientals dutes a terme per tal 

d´aminorar-les. 

 

8.- Observació al llarg del recorregut, dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni 

Geològic i Miner.  

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

No coneixem l´existència de cap altre itinerari que segueix aquest mateix recorregut, 

tant parcial, com global. Hi ha però, uns altres itineraris nostres (MATA-PERELLÓ, 1996a, 

1996b, 1996c, 1997, 2000, 2007 i 2010). També cal fer esment d´un altre itinerari, en part 

nostre: MATA-PERELLÓ i SANZ (1993), igualment coincident en part. 

 

Per d´altra banda, en canvi, farem esment de diversos treballs, de caràcter geològic 

general i regional, com són els següents: GUIMERÀ et altri (1992), i RIBA et altri (1976). 

Tanmateix, i pel que fa a les monografies regionals, farem esment dels treballs: IGME (1991a i 

1991b). 

 

I, pel que fa a l´estudi de les mineralitzacions situades dintre de l´àrea per la qual 

discorre l´itinerari, farem esment d´un altre treball nostre, concretament del MATA-PERELLÓ 

(1991).  

 

Tots aquests treballs, i d´altres, figuraran degudament relacionats per ordre alfabètic, i 

per data de publicació, dintre de l´apartat d´aquest treball dedicat a les referencies 

bibliogràfiques. 
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RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut de l´itinerari, s´iniciarà a la població de Camprodon, des d´on es 

continuarà per la carretera que s´encamina cap a Setcases.  Poc després el darrer primer poble 

esmentat, es passarà pel de Llanars. Al poc de sobrepassar aquest, es trobarà un trencall, que 

per l´esquerra, el qual es dirigeix cap al poble d´Abella.  

 

A continuació, i des d´aquest darrer, s´anirà cap al paratge de la Collada Verda, on 

s´efectuarà una parada. Finalment, des d´aquest indret, el recorregut es dirigirà cap a Pardines, 

per on finalitzarà. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 
 

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

d´ESTACIONS), 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.  Finalment, cal dir que el recorregut de 

l´itinerari s´inclourà dintre dels següents fulls: 218 (dit de Molló), 255 (dit de la Pobla de Lillet) 

i 256 (o de Ripoll); així com el  full 2350 (Prats de Molló - la Preste) del IGN francès. 

 
Així doncs, la relació general de les parades que constitueixen aquest itinerari, és la 

següent: 
 

 

PARADA 1. VARIANT DE LA CARRETERA C-151 A CAMPRODON, 

(terme de Camprodon, comarca del Ripollès). (Full 256). 
 

El recorregut de l´itinerari, cal iniciar-lo en aquest indret, situat a la bora de la població 

de Camprodon.  En començar-hi, cal anar cap a la variant de la carretera C-26, per tal d’aturar-

se molt a prop de la sortida nord-est, cap a Molló.  

 

En aquest breu recorregut, des de la Colònia Estebanell (prop de l´Estació de Servei de 

Camprodon), s´han anat tallant els materials cenozoics i mesozoics, que formen part del Mantell 

del Cadí. Poc després de la colònia abans esmentada, s´han començat a tallar els nivells rogencs 

del Permotries, i tot seguit els nivells esquistosos i grafitosos negres, que pertanyen al 

Carbonífer. 

 

Precisament, aquests darrers materials, són els que apareixen a l´indret on ara ens 

trobem, prop de Camprodon. 

  

 

PARADA 2. MINES DE LA COLLADA VERDA, (Abella, terme de Llanars, 

comarca del Ripollès). (Full 256). 
 

Des de la parada anterior, cal ara continuar cap al nord-oest, per la carretera que es 

dirigeix a Setcases. A uns 2´5 Km de la sortida de Camprodon es passa pel proper poble de 
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Llanars; i a 1Km d´aquest, es troba per l´esquerra el trencall que condueix cap a l´Abella, cap a 

on caldrà anar.  

 

Tot seguit. des d´Abella (on s´ha arribat després de recórrer uns 2 Km, de de la carretera 

principal), cal continuar per la pista que condueix cap al poble de Pardines, tot passant per la 

Collada Verda, a la qual s’hi arriba després d´un recorregut d´uns 4 Km.  

 

Aquesta pista es troba en molt dolentes condicions, i es necessari fer-la a peu, en la 

major part del seu recorregut. Així, des de la parada anterior, s´haurà efectuat un recorregut 

proper als 10 Km. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. Una de les bocamines 
 

 

Molt a prop de la divisòria d´aigües, a la collada abans esmentada, es troben les antigues 

Mines de la Collada Verda. Aquestes mines es localitzen sobre unes mineralitzacions 

filonianes, que encaixen entre els nivells esquistosos de l´Ordovicià (els quals s´inclouen entre 

els materials que constitueixen els Apilaments Antiformes de la Vall de Ribes). 

 

Les mines es van dedicar a l´explotació dels minerals d´antimoni, i en especial de 

l´ESTIBINA, que és el mineral primari. Sovint, aquest sulfur es troba oxidat i alterat a: 

CERVANTINITA, ESTIBICONITA i VALENTINITA. 

 

També es troben presents altres minerals com: ARSENOPIRITA (alterada sovint a 

ARSENOLITA), CALCOPIRITA (alterada a TENORITA, ATZURITA i a MALAQUITA), 

MARCASSITA i PIRITA (alterades a GOETHITA, quasi sempre limonítica). També es troben 

altres minerals com: CALCITA i QUARS. 
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PARADA 3. MINES DE LA COLLADA VERDA, (terme municipal de 

Pardines, comarca del Ripollès). (Full 218). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar pel camí que es dirigeix cap a la Collada Verda, 

passant del terme de Llenars al de Pardines, penetrant així a la Vall de Ribes. Poc després de 

sobrepassar el límit de terme, es trobaran unes mines per la dreta de la carretera, on es farà la 

present aturada, després de recórrer uns 2 Km, des de la parada anterior. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. Conjunt de les escombreres de les mines 
 

En aquest recorregut, s´ha continuat circulant per entre els materials paleozoics dels 

Apilaments Antiformes de la Vall de Ribes, on ara ens trobem situats. Aquests afloraments es 

troben constituïts fonamentalment per esquiats de l´Ordovicià. 

 

En aquest indret, hi ha una mineralització molt semblant a l´anterior, amb presència de 

mineralitzacions filonianes de Sb.  Encaixen entre els nivells esquistosos de l´Ordovicià (els 

quals s´inclouen entre els materials que constitueixen els Apilaments Antiformes de la Vall de 

Ribes). Les mines es van dedicar a l´explotació dels minerals d´antimoni, i en especial de 

l´ESTIBINA, el mineral primari. Normalment, aquest sulfur es troba oxidat i alterat a: 

CERVANTINITA, ESTIBICONITA i VALENTINITA; tot i la presència d´aquests minerals, 

sols predomina la Cervantinita, i sovint al trencar-la ens mostra un nucli grisos d´Estibina. 

 

A l´indici, també es troben presents altres minerals de Fe, As i Cu com els següents: 

MARCASSITA i PIRITA (alterades a GOETHITA, quasi sempre limonítica); 

ARSENOPIRITA (alterada sovint a ARSENOLITA), CALCOPIRITA (alterada a ATZURITA i 

a MALAQUITA). També es troben altres minerals com: CALCITA i QUARS. 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 
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