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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES DEL 

SEGRIÀ I DE LA LLITERA: DES D´ALFARRÀS A 

TAMARIT PER ALBELDA 
 

 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

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 quasi 

íntegrament per una sola unitat geològica, concretament per la Depressió Geològica de 

l´Ebre. I dintre d´aquesta, ho farà quasi solament per una de les seves sots-unitats, per la 

seva Depressió Central; així com per la denominada Zona de l´Avant-País Plegat. Així, el 

recorregut s´iniciarà a la població d´Alfarràs, situada a la Depressió Central (dintre de la 

Depressió Geològica de l´Ebre); i tot seguit, deambularà per aquesta sots unitat, fins 

arribar a Albelda i Tamarit, per on finalitzarà el recorregut, tot anant cap el proper poble 

d´Alcampell.   

 

Per d´altra banda, el recorregut transitarà per diverses comarques de l´àrea de 

Lleida i de Huesca. Començarà a la comarca del Segrià (a Alfarràs), per a entrar després a 

la Llitera (entre Albelda i Tamarit de Llitera), per on finalitzarà  

 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 
 

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

objectius generals: 
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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 

Barbastro, i als de la Formació Peraltilla, que veurem a diversos llocs del recorregut. 

 

2.- Observació i descripció dels materials quaternaris (del Pleistocè i de l´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 dues sotsunitats representades: de la seva Depressió Central, i 

de l´Avant-país Plegat. I, al mateix temps, s´observaran les estructures locals dels materials 

anteriorment esmentats, al llarg del recorregut de l´itinerari, i en especial de l´Anticlinal de 

Balaguer-Alfarràs-Barbastro, que veurem a la darrera aturada, dintre de l´Avant-país 

Plegat. 

 

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

recorregut, com les mineralitzacions evaporítiques guixoses, relacionades amb els 

afloraments de la Formació Barbastro, que trobarem a Tamarit de Llitera, Sant Esteve de 

Llitera i Barbastro, entre altres indrets del recorregut. 

 

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

recorregut de l´itinerari, com  les antigues explotacions guixoses, situades prop de Tamarit 

de Llitera (comarca de la Llitera), entre els materials de la Formació Barbastro.  

 

6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Miner i amb el Patrimoni 

Geològic, que anirem trobant al llarg de tot el recorregut. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

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

tipus bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut. Hi ha tres antecedent nostre, MATA-

PERELLÓ (1996, 1997, 1998, 2004, 2008a i 2009b), relatius a parts de l´itinerari, les quals 

coincideix amb alguns sectors del present recorregut.  

 

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).  

 

Per d´altra banda, també farem esment d´uns altres treballs nostres, d´àmbit 

comarcal, referents al Segrià, al Baix Cinca i a la comarca de la Llitera. Es tracta, 

respectivament dels següents: MATA-PERELLÓ (1994) i MATA-PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (1990 i 1991). 

 

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 
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(1976), ambdós són de caràcter generalista, i es refereixen al conjunt dels Països Catalans. 

Per d´altra banda, també farem esment del treball de l´IGME (1970), referit a aquesta zona, 

per la qual discorre el recorregut de 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 d´Alfarràs (dintre de la 

comarca del Segrià). De seguida s´entrarà a la comarca de la Llitera, passant-se per: 

Albelda i per Tamarit de Llitera. En aquest recorregut per la Llitera es faran diverses 

aturades, finalitzant el recorregut tot anant cap el poble d´Alcampell 

 

 

 

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 cada una d´aquestes aturades farem un breu comentari (geològic o 

mineralògic, segons s’escaigui). 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 l´escala 1:50.000 per l´Instituto 

Geográfico y Catastral: 326 (dit de Monzón) i 327 (o d´Os de Balaguer). 

 

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

és la següent: 

 

 

PARADA 1.  CARRETERA N-230, Km 26, (terme municipal d´Alfarràs, 

comarca del Segrià). (Full 359). 
 

L´inici d´aquest itinerari cal fer-lo en aquest indret, el qual es troba situat al costat 

de la població d´Alfarràs, tocant a la carretera nacional N-230, que anirem seguint 

després.  

 

Pels voltants d´aquest indret,  es van veient els materials oligocènics de les "lutites 

de Fraga", constituís per nivells de gresos i calcolutites ocres. Tot i així, sovint aquests 

materials es troben recoberts per terrenys quaternaris, com succeeix prop d´on ara som, al 

Km 25´1 de la carretera esmentada, poc abans d’Alfarràs, on es talla un aflorament de la 

terrassa baixa del Noguera Ribagorçana. 

 

Ja dintre de la població, concretament al Km 26, tocant a la cruïlla entre les 

carreteres N-230 (Lleida-Val d´Aran) i C-149 (Tàrrega-Binèfar), es troba un aflorament 
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dels nivells de margues i gresos, de les "lutites de Fraga". La particularitat d´aquest 

aflorament és el fort cabussament que presenten els materials esmentats: d´uns 50º cap el 

Sud. Molt probablement ens trobem al flanc meridional del proper Anticlinal de Balaguer-

Barbastro. 

 

És a dir, tot i que a l´inici real del recorregut ens trobàvem a la Depressió Central, 

ben aviat l´hem deixada, i hem passat a la denominada Zona de l´Avant-País Plegat. Cal 

dir que ambdues unitats pertanyen a la Depressió Geològica de l´Ebre. Precisament, 

l´Anticlinal de Balaguer-Barbastro constitueix l´accident més meridional de l´esmentat 

Avant-País 

 

 

PARADA 2. CARRETERA D´ALFARRÀS A ALBELDA, TRENCALL 

d¨ALBELDA, (terme municipal d´Albelda, comarca de la Llitera). (Full 

327). 

 
Després de realitzar l´aturada anterior, cal sortir cap a ponent per la carretera  que 

es dirigeix cap a la població d´Albelda, primer per la C–26 i després per l´A-140 En 

arribar-hi cal fer la primera aturada. just a l´indret on hi ha el trencall. Així, haurem 

recorregut uns 5 Km i escaig 

 

En aquest recorregut, hem anat transitat per entre els materials cenozoics de la 

Formació Peraltilla. Dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, que és on ara ens trobem 

situats en aquest indret de l´aturada. 

 
 

 
 

FOTOGRAFIA 1 

Els “hockbacks” d´Albelda 
 

En aquest indret, es poden veure uns nivells verticalitzats de gresos oligocènics, els 
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quals es troben en posició vertical, debut a les forces septentrionals, de caire pirinenc. 

Aquests estrats verticals formen uns “hockbacks”. FOTOGRAFIA 1. 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. GESERA D´ALBELDA, (terme municipal 

d´Albelda, comarca de la Llitera). (Full 327). 

 
Després de realitzar l´aturada anterior, cal entrar a la població d´Albelda, per tal 

d´anar cap a la part alta de la població. Així, si s´escau farem una nova aturada a l´antiga 

gesera del poble. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a l´aturada 

anterior. Tot i així, en pujar cap a la part alta del poble, haurem trobat uns afloraments 

dels materials guixosos terciaris de la Formació Barbastro. Aquests materials han estat 

explotats en aquest lloc, on hi ha una antiga gesera (guixera). FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2 

Restes del forn, de l´antiga gesera d´Albelda 

 

 

PARADA 4. ANTIC FORN D´OBRA DE TAMARIT DE LLITERA, 

(terme municipal de Tamarit de Llitera, comarca de la Llitera). (Full 327). 

 
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar a la carretera autonòmica 

aragonesa (la A-140), la qual es dirigeix ara cap el poble de Tamarit de Llitera. Poc 

abans d´arribar-hi, aproximadament a uns 2 Km després de la sortida d´Albelda, trobarem 

un “Polígon Industrial”. En aquest indret, enmig d´unes obres inacabades, es troba un antic 

forn d´obra. En aquest lloc, a uns 3 Km de la parada anterior, farem una nova aturada. 

 

En aquest recorregut, haurem circulat entre els afloraments cenozoics. Primer entre 
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els trams de guixos de la Formació Barbastro i després entre els trams de gresos i 

calcolutites ocres de la Formació Peraltilla. Aquests són els materials que es troben a 

l´indret de l´aturada. Precisament, prop d´on som van ésser explotades les calcolutites, per 

tal d´ésser emprades com a matèria prima per a la fabricació de rajoles i teules, a l´indret 

de l´aturada. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3 

“Forn d´obra”, de Tamarit 

 
 

PARADA 5. ANTIC FORN D´OBRA DE LA CRUÏLLA D´ALTORRICÓ, 

(terme municipal de Tamarit de Llitera, comarca de la Llitera). (Full 326). 

 
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretera A-140, amb 

la intenció d´arribar fins al poble de Tamarit de Llitera. En arribar-hi, cal anar fins a les 

immediacions de la cruïlla d´Altorricó. En arribar-hi, farem una nova aturada, a uns 2´4 

Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat els materials esmentats a les aturades 

anteriors, fonamentalment els materials ocres de la Formació Peraltilla, que aflora per 

arreu, on ara som.  En aquest indret, front la cruïlla hi havia un antic forn d´obra, més 

petit que el de la parada anterior.  
 

 

PARADA 6. FORN DE GUIX, GESERA I EXPLOTACIÓ DE GUIXOS 

DE TAMARIT DE LLITERA, (terme municipal de Tamarit de Llitera, 

comarca de la Llitera). (Full 326). 

 
Després de realitzar l´aturada anterior, cal travessar la població de Tamarit de 

Llitera, per tal de sortir per la carretera que es dirigeix cap al poble d´Alcampell. A la 
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mateixa sortida, farem una nova aturada, a l´esquerra de la carretera. Així, haurem 

recorregut uns 2 Km i escaig, des de la parada anterior. 

 

Al principi del recorregut, haurem trobat afloraments dels materials ocres de la 

Formació Peraltilla (amb gresos i calcolutites). Després, cap a la sortida de la població, 

s´hauran fet palesos els afloraments dels nivells de guixos de la Formació Barbastro. 

Aquests materials han estat explotats a diferents indrets, com al de la parada. 

FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4 

Gesera i Explotació de guix a Tamarit de Llitera 

 

 

PARADA 7. CARRETERA CAP ALCAMPELL, (terme municipal de 

Tamarit de Llitera, comarca de la Llitera). (Full 326). 

 
Després de realitzar l´aturada anterior, cal sortir definitivament de la població de 

Tamarit de Llitera, per tal d´agafar la carretera d´Alcampell, (la A-1240). A uns 2 Km de 

Tamarit, farem una nova aturada. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat sempre els afloraments dels materials 

cenozoics guixosos. Aquests materials pertanyen a la denominada Formació Barbastro. 

Aquests materials afloren per tot arreu, on ara ens trobem situats. 

 

A l´indret de l´aturada, aquests materials es troben força replegats. Per d´altra 

banda, entre aquests materials es fan força palesos interessants fenòmens de morfologia 

karstica (desenvolupada en guixos). FOTOGRAFIES 5 i 6 
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FOTOGRAFIA 5 

Plecs entre els nivells de guixos 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6 

Karst entre els nivells de guixos 

 

 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DEL 

PRESENT ITINERARI 
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