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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. 

 

Cal dir també, que en aquest itinerari ens trobarem davant de tres trams de camis 

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

per ells. En concret, això succeirà als camis d´aproximació a algunes de les mines, a les 

quals ens dirigirem al llarg del recorregut dels present itinerari. 

 

En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, al 

llarg de tot el recorregut; de l ítinerari.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la pràctica totalitat del recorregut de l´itinerari discorrerà pel Sistema 

Mediterrani. I més concretament, ho farà per la seva Serralada Prelitoral Catalana. Tot i així, 

es transitarà pels indrets on aquesta serralada forma part de les estructures de la denominada 

Serralada Transversal. 

 

Així, el recorregut de s´iniciarà dintre del terme municipal de Sant Hilari Sacalm (a la 

comarca de la Selva, però també dintre de la subcomarca de les Guilleries). Ràpidament s´anirà 

cap a Osor i cap a les Mines d´Osor.  

 

Des d´aquí es dirigirà cap a la població d´Anglès, discorrent el recorregut sempre per la 

Serralada Prelitoral Catalana, en tot moment, fins arribar a les immediacions de població de 

Bonmatí. Des d´aquesta població, el recorregut continuarà fins arribar a Sant Climent d´Amer, 

tot fent la darrera aturada en aquest poblet. 

 

Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari s´efectuarà íntegrament per una sola 

comarca de les Terres de Girona, concretament  per la de la Selva. Per d´altra banda, els primers 

trams del recorregut s´efectuaran per una subcomarca molt representativa: la dels Guilleries 
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Orientals. 

OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

Els objectius que es pretenen aconseguir, en la realització d´aquest itinerari, es centraran, 

fonamentalment, en els següents aspectes: 

 

1.- A través del recorregut de l´itinerari, observarà l´estructura de la Serralada 

Prelitoral Catalana (la sotsunitat més externa del Sistema Mediterrani). Cal dir que la pràctica 

totalitat del present itinerari discorrerà per aquesta unitat, des de Sant Hilari Sacalm fins arribar 

a Bonmatí, tot anant cap a la població de Sant Climent d´Amer. 

 

 2.- Observació del contacte de la Unitat Geològica anterior (Sistema Mediterrani) amb 

la Depressió Geològica de l´Ebre, tot formant part aquest contacte de la denominada Serralada 

Transversal, que veurem prop de la població de Sant Climent d´Amer. 

 

3.- S’observaran els materials paleozoics que constitueixen els afloraments de la 

Serralada Prelitoral Catalana, al llarg del recorregut. Aquests materials pertanyen 

fonamentalment a l´Ordovicià. Tot i això, molt sovint es troben constituïts per afloraments 

granítics i granodiorítics d´edat carbonífera.  

 

4. Observació a la darrera aturada (i de lluny) dels materials terciaris, veurem de lluny 

els terrenys de la Formació Tavertet (amb calcàries) i els de la Formació Vilanova de Sau 

(gresos rogencs), tots ells de l´Eocè. Aquests materials els veurem per les immediacions de Sant 

Climent d´Amer, a la fi del recorregut. 

 

5.- S´observarà també l´estructura de la denominada Serralada Transversal Catalana 

(integrant en aquests sectors de la Serralada Prelitoral Catalana, tot i que majoritàriament 

també ho és de la Depressió Geològica de l´Ebre, pel que fa als seus materials cenozoics).  

 

6.- S´observarà el contacte pels voltants de Sant Climent d´Amer, entre la Serralada 

Prelitoral Catalana, i la Depressió Geològica de l´Ebre (representada per la Serralada 

Transversal), la qual constitueix els relleus de Sant Climent d´Amer i del Far.  

 

7.- S´estudiaran diverses mineralitzacions distribuïdes al llarg del recorregut del present 

itinerari. Així, veurem exclusivament les mineralitzacions filonianes de F-Ba-Pb-Zn, 

associades a fractures, les quals es troben normalment encaixades entre les granodiorites del 

Paleozoic. Entre altres indrets les trobarem per les següents localitats selvatanes: Osor (a les 

conegudes Mines d´Osor), Sant Julià de Llor (a les Mines de Collblanc), també prop de la 

població de Bonmatí (a les Mines de la Font de la Rovira), entre molts altres llocs, tots ells 

repartits per la comarca de la Selva, així com per les Guilleries. 

 

8.- Tanmateix intentarem veure l´impacte produït per les explotacions anteriors sobre el 

Medi Natura. 

 

9.- S´observaran els indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i Miner. Així, dintre 

d´aquest darrer apartat, cal fer esment de l´important patrimoni que representen les Mines 

d´Osor, les quals es comencen a trobar actualment en un lamentable estat de degradació. 
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ANTECEDENTS 

 

Existeixen diversos antecedents bibliogràfics relatiu al recorregut del present itinerari, 

per a la seva descripció en farem esment dels següents. 

 

Així, pel que fa als antecedents relacionats amb altres itineraris, cal dir que n´existeixen 

uns quants, relatius al recorregut del present itinerari. Entre ells, farem esment de diversos 

itineraris publicats per nosaltres mateixos, fa forà de temps enrere.. Entre aquests, esmentarem 

els següents:  MATA-PERELLÓ (1995a, 1995b, 1997a, 1997b, 1999, 2000  i 2007)   

Igualment, farem esment del publicat per DURAN i GOLD (1992). En molts d´aquests casos, es 

tracta d´itineraris que discorren per indrets similars al present. amb el que coincideixen en alguns 

trams dels recorreguts. 

 

Per d´altra banda, com antecedents generals de caràcter geològic, considerarem els 

treballs de: GUIMERÀ et altri (1992); i també de RIBA et altri (1976), relatius a la Geografia 

Física dels Països Catalans. Igualment, però dintre d´un àmbit més comarcalista, també es pot 

parlar de diversos fulls de l´IGME (1983 i 1994).  

 

I, pel que fa a les mineralitzacions, farem esment d´un altre treball nostre. Es tracta de 

MATA-PERELLÓ (1991): relatiu als minerals i a les mineralitzacions de Catalunya, pel que fa 

referència als d´aquesta comarca de la Selva.  

 

Tots aquests treballs, i d´altres, figuraran distribuïts per ordre alfabètic, dintre del capítol 

dedicat a la bibliografia emprada. 

 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut del present itinerari s´iniciarà a la població de Sant Hilari Sacalm, situada 

dintre de la comarca de la Selva (i també de la subcomarca de les Guilleries Orientals, de la que 

n´és la seva capital).  

 

A continuació, el recorregut s´encaminarà cap a llevant, cap a la propera la població 

d´Osor, seguint sempre per la carretera local Gi-542 fent-se una parada abans d´arribar-hi, i una 

altra després de sobrepassar-la, a les Mines d´Osor, les quals van gaudir d´una gran importància 

cap a mitjans del passat segle XX. 

 

Tot seguit, el recorregut es dirigirà cap Anglès, per la carretera local abans esmentada, la 

Gi-542. En arribar-hi, i després d´agafar breument la ruta autonòmica C-63 (coincident amb 

l´antiga carretera comarcal C-152 i amb la vella carretera nacional N-141). Així, per la ruta C-

63, ens caldrà continuar per una altra carretera local (sense numeració), per la qual s´anirà cap a 

Sant Julià del Llor i posteriorment cap al poble de Bonmatí.  

 

Entorn a aquests dos propers pobles es realitzaran diferents parades de l´itinerari, a mines 

abandonades, les quals es troben en un cert grau de degradació. Tanmateix, el recorregut seguirà 

en direcció cap a Sant Climent d´Amer. Per on es farà la darrera aturada. En aquest indret 

finalitzarà el recorregut de l´itinerari.  
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DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com sempre, s´estructurarà en una sèrie de PARADES, que veurem breument a 

continuació. Aquestes parades aniran numerades, i nomenades d´acord amb un topònim proper, 

el més representatiu possible.  

 

Per d´altra banda, s´indicarà el nom del municipi al qual pertanyen, així com la comarca 

on es troben situats. També, en cada una de les parades, s´indicarà (entre parèntesi) el número 

del mapa topogràfic, a escala 1:50.000, on es troba l´aturada. En aquesta ocasió, utilitzarem 

solament dos mapes dels publicats per l´"Instituto Geografico y Catastral de España". 

Concretament del número 295 (conegut com a full de Banyoles) i el 333 (també conegut com a 

full de Santa Coloma de Farners). La major part de les aturades es situen dintre del primer full 

esmentat. 

 

En cada una d´aquestes parades es realitzarà una breu descripció geològica, relativa al 

context geològic on es troba situada. I, també s´indicarà la forma d´apropar-se, a partir de la 

parada precedent.  

 

Així doncs, la relació de les parades que composen el recorregut del present itinerari, és 

la següent: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. VOLTANTS DE LA FONT PICANT, (terme 

municipal de Sant Hilari Sacalm, comarca de la Selva, subcomarca de les 
Guilleries). (Full 333). 
 

El recorregut del present itinerari caldrà començar-lo en aquest indret, molt proper a 

la localitat de Sant Hilari Sacalm. Així, des d´aquesta darrera població ens caldrà anar cap 

a Osor, per la carretera Gi – 452. A uns 4 Km de recorregut, trobarem l índret on hi ha el 

Balneari de la Font Picant, per on farem la present aturada. 

 

En aquest recorregut, haurem transitat exclusivament per entre els afloraments 

paleozoics de la Serralada Prelitoral Catalana, en la qual ens trobem ara situats. Entre els 

materials trobats, cal fer esment dels granits i granodiorites, entre altres. 

 

En aquest indret, hi ha una de les surgències d´aigua minero-medicinal, la qual es 

aprofitada per la Font Vella. Per d´altra banda, els edificis del balneari, formen part del 

nostre Patrimoni Miner. FOTOGRAFÍA 1 (pàgina següent). 

 

 

PARADA 2. MINES DE LA CARRETERA A OSOR, (terme municipal d´Osor, 
comarca de la Selva, subcomarca de les Guilleries). (Full 333).  
 

Tot i que el recorregut s´haurà iniciat per les immediacions de la localitat de Sant Hilari 

Sacalm, cal agafar ràpidament la carretera que es dirigeix cap a la població d´Osor (la carretera 

local Gi-542).  Pels voltants del Km 14´5 de la carretera es troben unes antigues mines, on farem 

la present aturada. 

 

Com al tram anterior, la totalitat del recorregut s´haurà fet per entre els afloraments 
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paleozoics que constitueixen la Serralada Prelitoral Catalana, en la qual continuem ara situats. 

Aquests afloraments es troben constituïts per trams d´esquistos, amb freqüents afloraments de 

granits, sienites i granodiorites, d´edat Carbonífera (relacionant-se amb el Plegament Hercinià o 

Variscic). 

 

En aquest indret hi ha un aflorament de mineralitzacions filonianes de F-Ca, encaixada 

entre els materials paleozoics anteriorment esmentats.  Entre els minerals presents cal fer esment 

dels següents: ESFALERITA (indicis), GALENA (indicis), PIRITA, GOETHITA (limonítica), 

FLUORITA, CALCITA, BARITINA i QUARS. De tots ells, sembla que la FLUORITA va 

ésser el mineral explotat. Tot i així, a l´actualitat es troba tot molt enrunat: FOTOGRAFIA 2. 

 

 

  
FOTOGRAFIA 1.  

Façana del Balneari de la Font Picant. 

PARADA 1 

FOTOGRAFIA 2 

Restes de la mina del Km 14´5. PARADA 2 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. BOCAMINA SITUADA PROP DEL VELL Km 

5´5, (terme municipal d´Osor, comarca de la Selva, subcomarca de les 
Guilleries). (Full 333).  
 

Des de la parada anterior cal continuar cap a la població d´Osor. Després, des 

d´ella, cal anar cap a l´actual veïnat de les Mines d´Osor, per tal de fer una nova aturada 

poc abans d´arribar-hi, cap a les immediacions del Km 5´5 de la carretera local Gi-542, 

després d´haver recorregut uns 3´5 Km, des d´Osor, i uns 15 des de la parada anterior. 

 

Tot aquest recorregut, s´ha efectuat per la Serralada Prelitoral Catalana, entre 

afloraments d´esquists de l´ordovicià, sovint en contacte amb els denominats "gneis de les 

Guilleries". Uns i altres materials es troben afectats per fractures de direcció NW-SE, 

predominant, de clara direcció “transversal”. FOTOGRAFIA 3 (pàgina següent). 

 

En aquest indret, a la bora de la carretera abans esmentada, es troba una antiga 

bocamina, corresponent a les esmentades Mines d´Osor (que veurem més endavant). Aquí, es 

senzill de veure la mineralització filoniana de F-Pb-Zn, de direcció E-W. Aquesta, es troba 

encaixada entre els materials paleozoics, els quals es troben constituïts per nivells d´esquists 

biotítics, travessats sovint per pegmatites moscovítiques.  

 

Aquí es fan palesos alguns dels minerals que veurem millor a la propera PARADA 5. 
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Entre aquests, farem esment dels següents: CALCOPIRITA, ESFALERITA, GALENA, PIRITA, 

FLUORITA, CALCITA,  BARITINA, QUARS.  

 

També, i formant part de la roca encaixonant es troben: DIALAGA,  DIÒPSID i 

MOSCOVITA. Com a minerals d´alteració, es troben: GOETHITA (sempre terrosa i 

limonítica), HEMATITES (de caràcter terrosa), PIROLUSITA (dendrítica), ATZURITA i 

MALAQUITA entre altres minerals.  

 

Tot i això, ens remetem a l´esmentada PARADA 5, en la qual ens centrarem més en 

aquestes mineralitzacions, i en els minerals que en elles s´hi presenten. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. 

Bocamines associades a un filo. PARADA 3 

 

 

PARADA 4. ANTIGUES INSTAL.LACIONS DE LES MINES D´OSOR, 
(terme municipal d´Osor, comarca de la Selva, subcomarca de les Guilleries). 
(Full 333).  
 

Després de la parada anterior, cal fer un breu recorregut, per tal d´arribar fins a les 

Mines d´Osor, on efectuarem la present aturada. Aquest recorregut, per la carretera Gi-542, és 

d´uns 0¨5 Km, aproximadament. Cal recordar que aquesta carretera és la que hem agafat a la 

població de Sant Hilari Sacalm, per la qual hem arribat fins aquí. 

 

Com es natural, tot aquest recorregut, s´ha efectuat per la Serralada Prelitoral 

Catalana, entre els afloraments, ja esmentats al trajecte anterior, d´esquists de l´ordovicià, sovint 

en contacte amb els denominats "gneis de les Guilleries".  

 

En aquest indret, es troben les instal·lacions de les antigues Mines d´Osor, a una banda 
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del riu (on ara som) hi ha les de caire miner; i a l´altra banda hi ha l’antic poblat miner. Pel que 

fa a les primeres, cal dir que es troben en un lamentable estat de degradació; mentre que les 

segones, afortunadament no és així. Creiem que és necessari efectuar una acció sobre les 

primeres, per tal de recuperar el que sia possible. FOTOGRAFIA 4. 

 

 

 

  
FOTOGRAFIA 4.  

Restes de les instal·lacions mineres. PARADA 4 

FOTOGRAFIA 5 

Restes de les explotacions mineres. PARADA 5 

 

 

PARADA 5. ANTIGUES EXPLOTACIONS DE LES MINES D´OSOR, (terme 
municipal d´Osor, comarca de la Selva, subcomarca de les Guilleries). (Full 
333).  
 

Des de la parada anterior, cal fer un breu recorregut, tot remuntant (per un camí en bon 

estat de conservació) el Torrent de la Gravalossa. Així, després d´un recorregut de 0´3-0´4 Km, 

s´arribarà a l´indret on hi havia les antigues explotacions. Aquí, és on caldrà efectuar la present 

aturada. 

 

Com es natural, tot aquest breu recorregut i com ha succeït al tram anteriorment fet, s´ha 

efectuat per la Serralada Prelitoral Catalana, entre els afloraments, ja esmentats al trajecte 

anterior, d´esquists de l´ordovicià, sovint en contacte amb els denominats "gneis de les 

Guilleries". També sovint, es troben pegmatites. 

 

En aquest indret, es troben unes importants explotacions, avui abandonades, de 

mineralitzacions filonianes de F-Pb-Zn, de direcció E-W. Tot i que les explotacions es 

realitzaven (durant els darrers anys dels  treballs miners) mitjançant pous, encara es possible 

reconèixer algunes de les labors més antigues, les quals es realitzaven mitjançant galeries 

horitzontals, semblants a les que hem vist a la PARADA 3. 

 

Les mineralitzacions filonianes anteriors encaixen entre els materials paleozoics, els 

quals es troben constituïts per nivells d´esquists biotítics, travessats sovint per pegmatites 

moscovítiques. Entre els minerals presents, cal fer esment dels següents primaris: 

CALCOPIRITA, ESFALERITA, GALENA, MARCASSITA, PIRITA, PIRROTINA, 

FLUORITA, CALCITA,  BARITINA, QUARS.  

 

També, i formant part de la roca encaixonant es troben: DIALAGA,  DIÒPSID i 
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MOSCOVITA. Per d´altra banda, com a minerals d´alteració, es troben: CALCOSINA, 

GOETHITA (sempre terrosa i limonítica), HEMATITES (terrosa), PIROLUSITA (dendrítica), 

ATZURITA, CERUSSITA, MALAQUITA, ANGLESITA, GUIX, i PIROMORFITA, entre 

altres minerals.  

 

Finalment, cal dir que durant força anys, en aquestes mines es van extreure importants 

quantitats d´ESFALERITA, de GALENA i de FLUORITA. Tot i així, durant els darrers anys 

es va explotar exclusivament la Fluorita, essent aquestes unes de les mines més importants de 

Catalunya i de tot el conjunt peninsular, pel que fa al benefici del mineral esmentat. 

 

Finalment, també cal dir que cap els voltants dels anys setanta (del passat Segle XX), va 

tancar-se definitivament la mina; iniciant-se així la degradació de les instal·lacions, que ja hem 

comentat a la PARADA 4. 
 

 

PARADA 6. MINES DEL TURÓ DE SANT JULIÀ, (terme municipal de Sant 

Julià d´Amer - Bonmatí, comarca de la Selva). (Full 333). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap a la població d´Anglès, tot seguint la 

carretera local Gi-542. En arribar-hi, cal recórrer una petita distància per la carretera C-63 (per 

les antigues N-230 / C-251), fins a trobar el trencall que es dirigeix cap a Sant Julià de Llor, 

passant a l´altra banda del riu Ter.  En arribar i sobrepassar aquest poble, caldrà anar cap al turó 

que hi ha per sobre del poble (pel camí de terra que va cap a Bonmatí). Per aquest camí, després 

de deixar el de Bonmatí, es va ascendint. A quasi 1´5 Km de Sant Julià, començàrem a trobar 

unes antigues explotacions mineres. Aquí farem l´aturada del recorregut, a uns 7 Km de 

l´anterior. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6.  

Restes de la trinxera de l’explotació  PARADA 6 
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En aquest recorregut, s’han anat tallant, fonamentalment, afloraments d´esquits de 

l´Ordovicià, així com de roques granítiques. A l´indret de la mineralització, també es troben 

roques pegmatítiques. Precisament, la mineralització és caràcter filonià, i es troba encaixada 

entre uns afloraments de pegmatites. FOTOGRAFÍA 6 (pàgina anterior). 

 

Les mineralitzacions que han estat explotades aquí, són fonamentalment de BARITINA; 

i amb aquest darrer mineral, també es troben altres minerals com: CALCOPIRITA (i), 

ESFALERITA (i), GALENA (i), CALCITA i QUARS. 

  

Finalment, cal dir que l’explotació es troba molt malmesa i coberta de vegetació. També 

cal dir que no s’ha fet mai cap restauració. 

 

 

PARADA 7. MINES DEL SERRAT BLANC (terme municipal de Sant Julià 

d´Amer - Bonmatí, comarca de la Selva). (Full 333). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal baixar pel camí que va cap a Sant Julià, fins trobar 

el trencall que es dirigeix cap a Bonmatí. Caldrà agafar-lo. Al poc de seguir-lo, a la dreta del 

camí trobarem unes altres explotacions. Aquí farem una nova parada, a quasi 1 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut (com al recorregut de la parada anterior), s’han anat tallant, 

fonamentalment, afloraments d´esquits de l´Ordovicià, així com de roques granítiques. A l´indret 

de la mineralització, també es troben roques pegmatítiques. Precisament, la mineralització és 

caràcter filonià, i es troba encaixada entre uns afloraments de pegmatites. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7.  

Restes de les antigues explotacions de baritina. PARADA 7 
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Aquí, hi ha unes antigues explotacions, amb una trinxera situada al costat del camí. Prop 

i a l´altra banda del camí, entre el bosc hi ha unes explotacions subterrànies, amb uns pous 

força perillosos. Les que es troben a la bora del camí, es van realitzar a cel obert i tampoc tenen 

gaire seguretat. Per d’altra banda, es troben força cobertes de vegetació, no havent-me fet mai 

cap procés de restauració. FOTOGRAFIA 7 (pàgina següent). 
 

Les explotacions es van dedicar a l’aprofitament d’unes mineralitzacions filonianes 

d’origen supergènic. Aquestes són fonamentalment de BARITINA. Amb aquest darrer mineral, 

també es troben els següents minerals primaris: CALCOPIRITA, ESFALERITA, GALENA (i), 

PIRITA, FLUORITA, CALCITA i QUARS.  

 

També es troben diferents minerals d’alteració, com els següents: GOETHITA (d’aspecte 

limonític i terrós), PIROLUSITA (dendrítica), MALAQUITA, GUIX i MELANTERITA 

  

Per d’altra banda, dintre d’aquesta explotació, encara es possible trobar força baritina, 

naturalment com a mostra mineralògica.  També, cal dir que aquesta baritina es presenta 

formant petits filons, acompanyant al filó principal (que és el que ha estat explotat a la trinxera). 

FOTOGRAFIA 8. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8.  

Petit filonet de baritina, encaixat entre pegmatites. PARADA 8 

 

 Per d´altra banda, cal dir que a uns 75 – 100 metres d´aquesta trinxera, hi ha un perillós 

pou de mina. Aquest es troba situat prop del camí, a uns 20 metres del mateix. Te un 100 de 

fondària. 

 

 

PARADA 8. MINES DE LA FONT DE LA ROVIRA (terme municipal de Sant 
Julià del Llor - Bonmatí, comarca de la Selva). (Full 333). 
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Des de la parada anterior, cal continuar pel camí de terra cap a la propera població de 

Bonmatí. Abans d’arribar-hi, però, es trobarà un altre camí, després d’una baixada. Per aquest, 

que es dirigeix cap al Nord (al NNW, millor), ens cal continuar cap a Can Rovira, i cap a la Font 

de la Rovira, on hi havia unes antigues mines, situades molt a prop del camí. En arribar a aquest 

indret, és on ens caldrà fer la present aturada, després de recórrer uns 2 Km, des de la parada 

anterior. 

 

En tot aquest breu recorregut, s’han continuat tallant els materials paleozoics, als quals 

ens em referit a la parada anterior, i ens hem continuat desplaçant per entre la Serralada 

Prelitoral Catalana, en la qual ens trobem des del començament del recorregut d’aquest 

itinerari. 

 

En aquest indret, hi ha unes antigues mineralitzacions filonianes, molt semblants a les 

anteriors, encaixades entre unes pegmatites, que pertanyen al Carbonífer. Les mineralitzacions 

filonianes son poc potents i subverticals. Aquestes mineralitzacions, a l´igual que les anteriors, 

també han estat explotades. FOTOGRAFIA 9. 

 

 Entre els minerals presents a les escombreres, cal fer esment dels següents: 

CALCOPIRITA,  ESFALERITA, GALENA, PIRITA, GOETHITA (limonítica), 

HEMATITES, PIROLUSITA (dendrítica), FLUORITA, ATZURITA, CALCITA, 

CERUSSITA (indicis), DOLOMITA, MALAQUITA, SIDERITA, GUIX, MELANTERITA i 

QUARS.  

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9.  

Restes de les escombreres, on es troben les mostres dels minerals esmentats. PARADA 8 

 

 

Pel que fa a les labors mineres, cal dir que a l’actualitat es troben molt esfondrades, a 

l’igual que les restes de les instal·lacions mineres, molt degradades pel pas del temps. I també, 
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com a les mines anteriors, no s’ha realitzat, en cap moment, el més mínim procés de restauració. 

  

 

També aquí hi havia un pou perillós, que va ésser tapat pels propis pagesos de la zona, 

amb branques i pedres. 

 

 

PARADA 9 - CONDICIONAL. ESGLÈSIA DE SANT CLIMENT D´AMER, 

(Sant Climent d´Amer, terme d´Amer, comarca de la Selva). (Full 295). 
 

Des de la parada anterior, si s´escau, pot continuar-se pel camí que ens ha dut fins a 

les mines anteriors, amb la intenció d´arribar a la població de Sant Climent d´Amer, on s´hi 

arriba després d´efectuar un recorregut proper als 5 Km, des de la parada anterior. En 

arribar-hi, cal fer la present aturada, prop de l’església. 

 

En aquest recorregut, s´han continuat tallant els afloraments dels materials 

paleozoics de la Serralada Prelitoral Catalana. Aquests materials es troben constituïts 

fonamentalment per aflorament d´esquits de l´Ordovicià.  

 

Tot i així, en arribar al poblet de Sant Climent d´Amer, es pot veure fàcilment el 

contacte entre els materials anteriors, amb els trams rogencs de la Formació Vilanova de Sau 

(situats per sota dels nivells de calcàries de la Formació Tavertet). Uns i altres es situen a la 

Serralada Transversal Catalana, trobant-se en contacte discordant amb els materials 

paleozoics.  

 

Tot i així, aquest contacte ens posa en contacte els materials paleozoics de la 

Serralada Prelitoral Catalana (que hem estat trobant fins ara, integrant del Sistema 

Mediterrani) amb els materials cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. La primera 

unitat es troba al Sud d´on ara som, mentre que la segona es troba al Nord, pel que fa als 

indrets on ara ens trobem situats. Tanmateix cal dir que tots aquests materials formen part 

de la denominada Serralada Transversal Catalana. Tanmateix, es poden observar els 

anomenats relieves en cuesta, entre els materials terciaris.  FOTOGRAFIA 10. 
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FOTOGRAFIA 10.  

Un aspecte llunyà d’aquest contacte i dels relieves en cuesta. PARADA 9. 
 

Per d´altra banda, es de constatar la presència de la falla de Sant Climent d´Amer, 

prop d´aquest sector, afectant a tots els materials anteriors. Aquesta falla presenta un 

arrumbament de direcció NW-SE, aproximadament. Aquesta falla és una de les denominades 

com a Fractures Transversals Catalanes. Es tracta d´una falla de desplaçament horitzontal i 

vertical al mateix temps; així, es pot dir que el desplaçament horitzontal es d´uns 5-6 Km cap 

al SE, aproximadament. 

 

Finalment, cal dir que aquest conjunt de fractures forma part del Patrimoni Geològic 

de Catalunya.  

 

 

EN AQUEST LLOC FINALITZA EL PRESENT ITINERARI 

__________________________________________________________ 
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