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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, En aquest 

itinerari, farem un llarg recorregut per camins de terra, entre el Coll de la Fabregada (prop de 

Sant Esteve de la Sarga) i les immediacions d’Àger. Tot i això, aquest camí que creua el 

Montsec, es troba en bones condicions. 

 

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, tot i el recorregut de l’itinerari es desenvoluparà entre els afloraments 

dels materials que formen part de la Serra del Montsec i també de la Serra de Monclús, als 

darrers trams de l´itinerari.  

 

 Així, la totalitat del recorregut de l´itinerari transitarà el Sistema Pirinenc, als sectors 

corresponents a la Unitat Central Sudpirinenca i a la Unitat del Montsec. Així, des de Sant 

Esteve de la Sarga, fins les immediacions d’Àger, es travessarà l´esmentada Serra del Montsec, 

la qual forma part del Mantell del Montsec (a la unitat del mateix nom). 

 

 Posteriorment, el recorregut de l´itinerari entrarà a l´esmentada Unitat Central 

Sudpirinenca, per on discorrerà entre les immediacions d’Agger i les de Fontdepou. En aquest 

recorregut es travessarà la Serrà de Monclús, la qual forma part del Mantell de la Serra de Sant 

Mamet, de la qual és la seva continuació occidental. Per d’altra banda, finalment cal dir la 

totalitat del recorregut de l’itinerari, discorrerà entre dos comarques. S´iniciarà a la del Pallers 

Jussà, per a passar immediatament a la de la Noguera, per on finalitzarà el recorregut,. 
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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  mesozoics de la Unitat del Montsec, que 

trobarem entre Sant Esteve de la Sarga i Àger. Aquests materials pertanyen al Cretàcic i al 

Juràssic. 

 

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

Serres Marginals (Mantell de la Serra de Sant Mamet), que trobarem entre Àger i Fontdepou. 

Aquests materials pertanyen fonamentalment al Cretàcic i a l´Eocè. 

 

3.- Observació de les estructures que presenten les dues unitats esmentades als apartats 

anteriors, integrants del Sistema Pirinenc. En concret, ens fixarem en l´Anticlinal de la Serra de 

Montclús, que travessarem entre Àger i Fontdepou, al denominat Port d’Àger. 

 

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

diversos indrets del recorregut de l’itinerari, com les relacionades amb els afloraments de lignits, 

a es antigues Mines de Corçà, si s´escau. 

 

5.- Observació, si s’escau, de les explotacions realitzades sobre les mineralitzacions 

esmentades al paràgraf anterior. I tanmateix de les restauracions dutes a terme. 

 

6.- Observació del Patrimoni Geològic i Miner, que anem trobant al llarg del recorregut 

de l´itinerari. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen pocs antecedents, relatius tots als 

darrers trams del recorregut. No tenim coneixem d´altres itineraris que hagin circulat pels 

primers trams. Entre els corresponents als darrers trams (entre Àger i Fontdepou), farem esment 

dels següents: MATA-PERELLÓ (1996, 1997, 2009, 2010a i 2010b). Un altre antecedent és de 

MATA – PERELLÓ i MONTANÉ – GARCÍA (2008). 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal parlar d’un altre treball, també 

nostre; en concret de MATA-PERELLÓ (1991). Aquest treball es relatiu a les mineralitzacions 

catalanes en general; i té un 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 de dos treballs, molt interessants, de caràcter generalista. En concret, ens estem 

referint als següents: GUIMERÀ et altri (1982). i també a RIBA et altri (1976). Tots dos treballs 

es refereixen a la geologia dels Països Catalans, i conseqüentment de Catalunya. 

 

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

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA. 
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RECORREGUT DE L’ITINERARI 
 

El recorregut de l’itinerari es situarà íntegrament dintre de les comarques del Pallars 

Jussà i de la Noguera. Així, el recorregut s´iniciarà prop de Sant Esteve de la Sarga, 

concretament al Coll de la Fabregada, per on es farà la primera aturada. Tot seguit, el 

recorregut pujarà la Serra del Montsec, realitzant-se una nova aturada en arribar a la part més 

alta, al límit de les dues comarques. 

 

Després, el recorregut entrarà a la comarca de la Noguera, apropant-se al poble d’Àger, 

per on es farà una nova aturada. Tot seguit, es farà una fillola cap a les Mines de Lignit de 

Corçà, per on es faran dues noves aturades. 

 

Tot seguit, es retornarà cap a les immediacions d’Agger, continuant ara el recorregut cap 

al Sud, seguint la carretera C-12, amb la finalitat d´arribar fins a Fontdepou. En aquest tram 

també es faran diverses aturades i si s´escau s´arribarà al vell poble de Sant Urbà, totalment 

abandonat.  

 

 

 

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 (o full 

de Tremp) i 327 (dit d´Os de Balaguer).  Tots dos mapes anteriors pertanyen al "Mapa 

Topográfico Nacional" i han estat realitzats a l’escala 1:50.000 per part de l´"Instituto 

Geográfico y Catastral". 

 

Així, les diferents aturades que formen part d´aquest recorregut geològic i miner, son les 

següents: 

 

 

PARADA 1. COLL DE LA FABREGADA, (terme municipal de Sant Esteve de 

la Sarga, comarca del Pallars Jussà). (Full 290). 
 

El recorregut del present itinerari, s’iniciarà en aquest indret de la comarca del Pallars 

Jussà, el qual es troba situat entre les poblacions d´Alsamora i Sant Esteve de la Sarga a la 

qual pertany (igual que el poblet esmentat de l´Alsamora). 

 

En aquest recorregut, que haurem fet des de Sant Esteve de la Sarga,  hem circulat en 

tot moment, entre afloraments dels materials mesozoics del Cretàcic, els quals constitueixen 

els relleus de la Serra del Montsec, on ens trobem ara situats. Aquesta serra forma part del 

Mantell del Montsec. 

 

 En aquests indrets es fan clarament palesos els cabussaments dels materials 
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carbonatats mesozoics del Cretàcic cap el Nord, en trobar-nos en el flanc septentrional de 

l´esmentada Serra del Montsec. 

 

 

PARADA 2. COLL D´ARES, (termes municipals de Sant Esteve de la Sarga i 

d’Àger, comarques del Pallars Jussà i de la Noguera). (Full 290).  
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap al Sud, per la pista forestal (ben bona) que 

condueix cap al poble d’Àger. Aquesta pista ascendent, va pujant cap el Coll d´Ares, on farem 

la present aturada. Així, haurem recorregut uns 8 Km, per tal d´arribar fins aquí. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials carbonatats del Cretàcic, 

que són els que formen els relleus de la Serra del Montsec, en aquests sectors. Fonamentalment 

pertanyen al Campanià.  Aquests materials presenten un cabussament generalitzat cap el Nord.  

 

Des d´aquest indret, mirant cap el Sud, es pot gaudir d´un bon lloc d´observació de la 

vessant meridional de la Serra del Montsec. Tot així, a mida que anem baixant, a partir d´ara, 

aquesta vista anirà millorant. 
 

 

PARADA 3. IMMEDIACIONS DE L´OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL 

MONTSEC, (terme municipal d’Àger, comarca de la Noguera). (Full 327). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal començar a baixar per la vessant meridional 

de la Serra del Montsec, amb la intenció d´arribar fins l´indret on es troba l´Observatori 

Astronòmic del Montsec. En arribar a les seves immediacions farem una nova aturada. Així, des 

de la parada anterior, haurem recorregut prop de 8 Km més.    

 

En aquest recorregut, hem anat baixant la sèrie estratigràfica dels materials mesozoics 

del Cretàcic. Així, haurem trobat per sota de les calcàries del Campanià, uns nivells de 

calcolutites i sorrenques carbonatades, que pertanyen al Santonià i al Cenomanià. Per sota 

d’aquests haurem trobat uns nivells carbonatats del Cretàcic Inferior. Finalment, haurem trobat 

afloraments dels trams carbonatats i dolomítics juràssics del Dogger. 

 

Per d´altra banda, en aquest recorregut, quasi a l´inici del mateix, haurem trobat prop del 

camí, uns interessants pous de glaç, on seria interessant fer una aturada. I tanmateix, prop d´o 

fem aquesta aturada, a l´indret on hi ha el Mas d´en Gasol, hi ha unes interessants 

mineralitzacions ferríferes, associades a rebliments kàrstics entre els nivells del Dogger. En 

aquestes mineralitzacions hi ha presencia de MAGEHIMITA (essent aquí on es va citar aquest 

mineral, per primera vegada a Catalunya, per part nostra, a MATA – PERELLÓ, 1991). També 

hi ha HEMATITES. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap el Sud, es pot gaudir d´una bona visió de la Vall d’Àger 

(extrem septentrional del Mantell de la Serra de Sant Mamet) la qual es troba encavalcada per la 

Serra del Montsec (Mantell del Montsec).    

 

 

PARADA 4. LA PERTUSA, (Corçà, terme municipal d’Ager, comarca de la 

Noguera). (Full 327). 
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Des de la parada anterior , cal continuar baixant cap a Àger. Però, en arribar al trencall 

d´Agulló, caldrà agafar-lo per tal d’anar després cap a l’antic poble de Corcà. En arribar-hi, 

caldrà sobrepassar-lo per tal d’anar cap a l’Ermita de la Pertusa, per on farem una nova parada, 

a uns 5 Km de l’anterior. Per d´altra banda des del darrer poble haurem recorregut uns 2 Km per 

una pista en irregular estat de conservació. Aquesta pista te el seu darrer tram prop de l´ermita, 

on farem aquesta aturada. 

 

Tal com ja hem dit abans, es continua baixant per la Serra del Montsec, baixant 

estratigràficament la sèrie. Així, per sota dels materials carbonatats del Dogger, trobarem els 

també carbonatats del Liàsic. Fins i tot trobarem uns nivells de guixos i argiles que pertanyen al 

Triàsic Superior (al Keuper).  Finalment, es travessa després l´Encavalcament del Montsec i es 

comencen a tallar els nivells cenozoics de l´Eocè, els quals pertanyen al Sinclinal d’Agger, que 

forma part dels sectors septentrionals de l´Anticlinal de Montclús (dels sectors occidentals del 

Mantell de la Serra de Sant Mamet). 

 

Posteriorment, en apropar-nos a la Pertusa, tornarem a sobrepassar Encavalcament del 

Montsec . Així, tornarem a tallar els materials del Juràssic i del Cretàcic, que ja hem vist abans, 

a la baixada del Montsec.  

 

En arribar a l´indret de l’aturada, es pot gaudir d’una interessant estructura de les Serres 

Marginals, fent-se força palès un anticlinal pinçat que apareix per sota de l’ermita de Santa 

Quitèria, al costat de Montfalcó 

 

Per d´altra banda, és un bon lloc d´observació de la vall del riu Ribagorçana i de 

l´embassament de Canelles.  

 

 

PARADA 5. LES MINES VELLES DE LA BARDONERA O MINES DE CORÇÀ, 

(Corçà, terme municipal  d’Àger, comarca de la Noguera). (Full 289).  
 

Després de fer l’aturada anterior, cal seguir ara a peu pel camí que es dirigeix cap a 

l´Estret de Monrebei. Però en arribar al barranc de la Bardonera, ens caldrà seguir per un camí 

que baixa cap al riu. En arribar a les antigues mines de carbó, després d’un recorregut proper als 

2 Km, des de la parada anterior.  En arribar a l´indret de l’aturada, es veuen unes antigues mines 

de carbó (i caldrà baixar per un corriol fins prop de les mateixes). L’accés a les mines dependrà 

del nivell d´aigua de l´embassament de Canelles, ja que normalment es troben per sota del 

nivell, aigua de l´embassament. 

 

Aquestes antigues mines es dedicaven a l’aprofitament d’uns nivells de lignits, els quals 

es troben inclosos entre els materials cretàcics de l´Aptià (del Cretàcic Inferior). Com ja hem 

comentat, l’actualitat, les mines es troben totalment enrunades, i molt sovint l’aigua de 

l’embassament de Canyelles les cobreix en bona part. Tot i així, en l´excursió realitzada el 17 de 

desembre de l´any 2006, no era així i es va poder accedir a les mines, i amb escreix 

 

Amb els nivells de carbons, es troben algunes mineralitzacions ferruginoses. originades 

a partir de l’alteració d’unes PIRITES primàries incloses entre els lignits. Així, per alteració, 

s’han format la GOETHITA (terrosa i limonítica) i MELANTERITA, entre molts altres 

minerals d´alteració. 
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 Pel que fa al patrimoni miner, cal dir que es troba força malmès; tot i així encara es 

poden veure les tolves, alguns ponts de la carretera que anava a les mines. I fins i tot algunes de 

les antigues galeries. Tanmateix es troben restes d´alguns dels edificis miners. FOTOGRAFÍES 

1, 2, 3 i 4, de la pàgina següent). 

 

Finalment, cal dir que NO RECOMANEM, EN CAP CAS, L´ENTRADA A CAP 

DE LES BOCAMINES EXISTENTS A LA ZONA MINERA. SERÏA ALTAMENT 

PERILLÓS, AMB CONSEQÜÈNCIES IMPREVISIBLES PER LA PRESÈNCIA DE 

FANG. 

 

  
FOTOGRAFIA 1 

Restes de la carretera de les mines 

FOTOGRAFIA 2 

Restes les construccions 

 

  
FOTOGRAFIA 3 

Restes de les tolves 

FOTOGRAFIA 4 

Les tolves, de front 

 

  

PARADA 6 - CONDICIONAL. L´ESTRET DE MONREBEI, (Corçà, terme 
d’Àger, comarca de la Noguera). (Full 289). 
 

Des de la parada anterior, si s’escau, pot continuar-se a peu cap al Nord, fins arribar a 

l´Estret de Monrebei, on s’arriba després d’un recorregut proper als 6 Km. En aquest indret, és 

on ens cal fer la present aturada. 
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Des de la parada anterior, es van tallant els nivells carbonatats que pertanyen al 

Cretàcic, els quals s’alternen amb altres de guixosos i de sorrencs. Aquests materials, poc a 

poc van entorxant el riu; i així, en aquest indret, existeix un impressionant congost. 

 

 

PARADA 7. PORT D´ÀGER, (terme municipal d’Àger, comarca de la 

Noguera). (Full 327). 
 

 Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar cap a la cruïlla d´Agulló. A partir 

d’aquí, ens caldrà continuar per la carretera d’Àger (la C- 12) fins al port que porta el mateix 

nom podrem veure diferents materials. En arribar dal del port farem una nova aturada, a uns 

12 Km de la parada de les Mines de Corçà. 

 

 En aquest recorregut, hem tornat a trobar els materials esmentats a l´aturada anterior. 

Així, després de sobrepassar l´Encavalcament del Montsec, ens haurem trobat els materials 

eocènics que formen part del Sinclinal d’Àger. Així, hem anat trobant els materials esmentats 

a les aturades anteriors; és a dir: afloraments de calcolutites i de gresos de tonalitats 

gresenques. Després començarem a pujar cap al port, tel flanc septentrional de l´Anticlinal de 

Montclús. En aquest recorregut anirem trobant diferents materials, però amb una clara 

disposició geomètrica: tots ells els trobem cabussant vers el nord doncs formen part del flanc 

nord de l’anticlinal abans esmentat (que es la continuació occidental de la Serra de Sant 

Mamet, situat a l´altra riba de la Noguera Pallaresa). Per d’altra banda, els materials que 

trobem en el port d’Àger són calcàries amb alveolines parcialment dolomititzades de l’Ilerdià 

(que pertanyen a l´Eocè Inferior). 

 

 Des del port d’Àger podem veure com el cabussament dels materials que trobem just 

davant nostre és vers el nord. En aquest cas estem observant el flanc nord de l’anticlinal de 

l´indret on ara som. En efecte, ara ens trobem sobre un anticlinal, que vindria ésser la 

continuació cap a ponent de l´Anticlinal de Sant Mamet.  Per d’altra banda, als peus d’aquest 

anticlinal hi tenim la vall d’Àger, una depressió estructural coincident amb el sinclinal del 

mateix nom. També cal veure el cabussament dels materials a banda y banda del port. 

Precisament, nosaltres venim d´aquest sinclinal. 

 

 

PARADA 8. FONTDEPOU, (terme municipal d’Àger, comarca de la Noguera). 

(Full 327). 
 

 Després de realitzar l´aturada anterior, cal començar a baixar el Port d’Àger, per seu 

cantó meridional, tot seguint la carretera autonòmica C-12. En poc més de 2 Km, arribarem a 

Fontdepou, on podem fer una nova aturada. En aquest recorregut, hem anat trobant 

afloraments dels materials cenozoics i mesozoics que constitueixen l´Anticlinal de Monclús. 

Ara, a la baixada els hem trobat cabussant cap el sud, ja que hem anat seguint el flanc 

meridional de l´anticlinal.  

 

 

PARADA 9 - CONDICIONAL. SANT URBÀ DE MONCLÚS, (terme municipal 

de les Avellanes, comarca de la Noguera). (Full 327). 
 

 Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar baixant cap el sud per la 
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carretera C-12, fins trobar per l´esquerra el camí de terra que condueix cap al vell poble de 

Sant Urbà de Monclús. En arribar-hi, farem la darrera aturada, a uns 8 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les 

aturades anteriors. Així, en aquest indret apareixen nivells de calcàries cretàciques. Aquestes 

formen penya-segats, entre els quals es troben les cases enrunades del poble. 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL PRESENT RECORREGUT 

____________________________________________________________________________ 
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