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Resum 

Itinerari realitzat el 2 de febrer de 2014. En aquesta ocasió, es realitzarà un recorregut geològic 
que discorrerà en la seva totalitat per diferents indrets de la Depressió Geològica de l´Ebre; i 
més concretament pels sectors corresponents a la seva Depressió Central, a l´igual que en els 
altres recorreguts que hem fet per la comarca de l’Anoia.    

D´aquesta manera, tot el recorregut transitarà entre afloraments dels materials terciaris (de 
l´Oligocè) i quaternaris que reblen aquesta depressió.  Així, durant tot el recorregut, anirem 
trobant afloraments que corresponen als materials de la Formació Tàrrega, situant-se 
íntegrament dintre del Complex Lacustre de la Segarra. Així, veurem terrenys calcolutitics, 
carbonatats, argilosos i lignits, fonamentalment, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.  

Per d´altra banda, el recorregut transitarà inicialment per la comarca d´Anoia, pels sectors 
septentrionals i segarrencs de la comarca. Després, penetrarà breument a la comarca de la 
Segarra, per a tornar finalment a la comarca d´Anoia, discorrent els darrers trams del recorregut 
per la subcomarca de l´Alta Segarra (la també anomenada Segarra Calafina).   
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1. Objectius fonamentals 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden concretar 
en els  següents aspectes generals: 

1. Observació i descripció dels materials terciaris (exclusivament del Paleogen, i més 
concretament de l´Oligocè) de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més exactament de la 
seva Depressió Central). Així, el recorregut de l´itinerari discorrerà íntegrament entre els 
afloraments del materials la Formació Tàrrega, dintre d´aquesta formació, es veuran 
afloraments eminentment carbonatats, de calcolutites, calcàries, argiles i lignits.  

2. Observació de les estructures locals de la Depressió Geològica de l´Ebre, al llarg del 
recorregut de l´itinerari.   

3. Observació de les diferents explotacions mineres que anem trobant al llarg del recorregut 
de l´itinerari, especialment de les calcàries (a la Panadella i a Segur); dels lignits (a la 
Guàrdia Pilosa i també a Segur), entre altres indrets; i també de les calcolutites (al terme 
de Calaf). 

4. Observació, si s´escau de les restauracions dutes a terme en les explotacions anteriors, de 
cara a recuperar el medi natural malmès  

5. S’observaran, al llarg de tot el recorregut, els diferents elements relacionats amb el 
Patrimoni Geològic i Miner. 

 

2. Antecedents  

Pel que fa al recorregut del tram inicial i central del present itinerari, pràcticament no existeixen 
cap antecedent relatiu al mateix (es tracta del tram de la Panadella a Sant Martí de 
Sesgueioles); un antecedent nostre és el Mata-Perelló (2014).  En canvi, si que hi ha diversos 
antecedents bibliogràfics nostres, corresponents al darrer tram (entre Sant Martí de 
Sesgueioles i Calaf); es tracta de: Mata-Perelló 1997, 1999, 2005, 2007a, 2007b, 2010 i 2011).   

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, seguirem fent esment d’alguns altres treballs 
nostres: Mata-Perelló (1990 i 1991); el primer relatiu a la comarca de l’Anoia, el segon al 
conjunt de les mineralitzacions catalanes.  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 (1976).  També farem esment d´un treball nostre: Mata-Perelló (1985). Tots 
aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l’apartat dedicat 
a la BIBLIOGRAFIA.  
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3. Recorregut de l’itinerari 

El recorregut de l´itinerari discorrerà inicialment per la comarca d´Anoia. I ho farà per l´entorn 
de les poblacions de la Panadella i de Montmaneu. En aquesta part del recorregut es 
transitarà per les carreteres locals: BV – 2234 i B – 221 (pels voltants de la Panadella) i 
finalment per la B- 100 (anant cap a Montmaneu). 

Tot seguit s´entrarà a la comarca lleidatana de la Segarra, circulant-se pels voltants de la 
Tallada i Sant Guim de Freixenet. Posteriorment, tornarem a entrar a la comarca de la 
Segarra (en realitat a l´Alta Segarra), circulant ara per la carretera local BV – 1001. Així, 
passarem pels voltants de Segur i per Sant Martí de Sesgueioles, arribant finalment a Calaf, 
per on finalitzarà aquest itinerari. 

 

4. 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 en algunes parts del recorregut, caldrà fer trams per camins de 
terra; això si molt pocs i curts, per la qual cosa serà millor fer-los a peu, o buscar informacions 
sobre l´estat dels camins. 

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.  

 

5. Descripció de l’itinerari 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de PARADES, que 
anirem veient. En cadascuna 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.    

En aquest cas, el recorregut de l´itinerari s’inclourà dintre dels següents fulls, del "Mapa 
Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"I.G.C. de España”: 361 (o de 
Cervera, encara que abans es coneixia com a full de Guissona),  362 (o de Sant Joan de 
Vilatorrada, encara que abans es coneixia com a full de Calaf), 390 (o full de Tàrrega) i 391 (o 
d’Igualada).  

Tanmateix, si s´escau, es pot utilitzar el Mapa Topogràfic Comarcal d´Anoia, editat per l´Institut 
Cartogràfic de Catalunya.  

Així doncs, la relació de les aturades, que composen el recorregut d’aquest itinerari és la 
següent: 
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5.2. Parada 2 - CONDICIONAL.  CARRETERA A CALAF, B – 100, (terme municipal 
de Montmaneu, comarca d’Anoia). (Full 390). 

Després de fer l´aturada anterior, ens caldrà agafar la carretera local BV – 2234, la qual es 
dirigeix cap a la Panadella, tot i que troba abans la carretera B – 221. En arribar-hi, caldrà 
creuar la carretera nacional N – IIA i l´Autovia A – 2. Així, ens caldrà agafar la carretera local B 
– 100. Per aquesta, aviat arribarem a Montmaneu, des d´on ens caldrà continuar cap a l´ENE. 
Poc després de sobrepassar el darrer poble esmentat, podem fer una nova aturada. Així, 
haurem recorregut poc més de 5 Km des de l´inici del recorregut. 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials carbonatats que pertanyen a 
la Formació Tàrrega. Aquests són els materials que es troben a l´indret on farem aquesta 
aturada.  

Per altra banda, en aquest recorregut estem situats a la part més alta de la taula de la 
Panadella. Aquesta és una divisòria d´aigües. Prop d´on som neix el riu Sió, afluent del Segre, 
que se´n va cap a ponent. I també del riu Panadella, (afluent de l´Anoia), que se´n va cap a 
llevant. Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona observació de les valls 
del dos rius. 

5.3. Parada 3.  ANTIGA PEDRERA DE SEGUR, (Segur, terme municipal de 
Veciana, comarca d’Anoia, Alta Segarra Calafina). (Full 361).  

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap a l´ESE per la carretera B – 100. Així 
aviat es deixarà la comarca de l´Anoia, passant momentàniament a la comarca de la Segarra. 
Aviat es passarà per la Tallada i posteriorment per les immediacions de Sant Guim de 
Freixenet. Poc després es tornarà a entrar a la comarca d´Anoia (encara que a la subcomarca 
de l´Alta Segarra). D´aquesta manera, es continuarà ara per la carretera local BV – 1001. Més 
endavant, en trobar el trencall que condueix cap el poblet de l´Astor, ens caldrà agafar-lo (es 
tracta de la carretera local BV – 1007).. A menys de 1 Km del trencall, caldrà fer una nova 
aturada. Així, des de l´anterior, s´haurà fet un recorregut aproximat d´uns 5 Km, per tal d´arribar 
fins on ara som. 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les aturades 
anteriors; és a dir dels materials carbonatats de la Formació Tàrrega. Aquests són els materials 
que hi ha a l´indret de l´aturada. 

En aquest lloc va haver-hi una explotació dels materials carbonatats, de les calcàries, per tal 
d´ésser emprades com a àrids per a la construcció. A l´actualitat l´explotació es troba totalment 
aturada. (fotografia 2). 

 

 



Xar

5.4. 

Desp
aprop
Segu
carret
arriba
Km d

En aq
Tàrre

En a
interc
a par
GOET
de fa 

 

ragall.2015 n.1 

Parada 4 - 
Veciana, c

prés de fer la 
pant cap a la
ur, que caldr
tera, per un c

arem a l´esco
e la parada a

quest recorre
ega, aquests s

aquest lloc v
calats entre e
rtir de l´oxid
THITA, limon
força anys, i 

    Recorregut d

Fotografia 2.

CONDICIO
comarca d´A

 parada ante
a població d
rà sobrepass
camí que va 
ombrera d´un
anterior. 

egut, hem con
són també el

va haver-hi 
els materials d
ació de la P

nítica) i sulfat
sols es fa pa

de recerca geo
de l´Alta Seg

. Antiga explota

Pedrera d

ONAL. MINA
Anoia, Alta

erior, cal reto
de Calaf. Aix
sar. En arrib
cap a l´esque

na antiga min

ntinuat troban
ls materials q

una antiga e
de la Formac
PIRITA i de 
ts de ferro (a
alesa l´escom

XAR

ològica i geoam
garra): des de la

ació de les calcà

de Segur, prop 

A DE LIGN
a Segarra C

ornar cap a la
xí, aviat pass
bar al Km 6
erra. Després
eta de carbó

nt aflorament
que apareixe

explotació d
ció Tàrrega. S

la MARCAS
amb MELANT
mbrera. (fotog

RAGALL. Revista

biental per la co
a Panadella a S

àries de la Form

de l´Astor 

IT DE SEG
Calafina). (F

a carretera lo
sarem per le
´5, ens cald
s de passar p

ó. Aquí farem 

ts dels mater
n a l´indret de

dels nivells d
Sovint, aques
SSITA, s´ha
TERITA). L´e
grafia 3). 

a de Ciències de

omarca de l’Ano
Sant Martí Sesg

mació Tàrrega. 

UR, (Segu
Full 391).  

ocal BV – 10
es immediac
rà momentà

per sota de la
una nova atu

ials carbonat
e l´aturada.  

de lignits,. A
sts lignits són
n format òxi

explotació es 

de la Catalunya 

oia (subcomarc
gueioles i a Cal

 

r, terme de

001, la qual e
cions del pob
àniament dei
a via de la RE
urada, a uns 

tats de la For

Aquests es t
n ferruginosos
ids de ferro 
 troba aturad

Central 

 

ca 
af 

7

  

e 

ens va 
ble de 
xar la 
ENFE, 
 5 – 6 

rmació 

troben 
s; així, 

(amb 
da des 



Xar

 

5.5. 

Desp
1001
des d
la puj
despr
parad

En aq
carbo
fan fo

En aq
obert
Aque
intent

Així, 
anter
troba

Tamb
l’expl
subte

ragall.2015 n.1 

Parada 5. M
terme mun
Calafina). (

prés de realit
. En aquest 

d´on ens cald
jada es troba
rés de recórr
da anterior. 

quest recorr
onatades, i d
orça palesos

quest indret 
t, tot i la po
esta explotac
tant pal·liar a

cal fer un es
riors van prov
a encara resta

bé, per d´altr
otació a "ce

erràniament. 

    Recorregut d

Fotografia 3. Re

MINA A "C
nicipal de P
(Full 362). 

tzar l´aturad
recorregut, 

drà agafar el
arà una antig
rer uns 1´5 K

regut hem an
d´altres més 
 els típics rel

hi ha una an
oca potència
ció va produ
aquest desga

special esme
vocar, en el 
aurada, en la

ra banda, al 
el obert", ja q

de recerca geo
de l´Alta Seg

estes de l´escom

EL OBERT
Pujalt, com

a anterior, c
aviat es pas
 camí que es
ga explotació
Km des de la

nat trobant a
sorrenques) 
lieves en cue

ntiga explotac
 dels nivells

uir un greu a
avell.  

ent, en l’aspe
seu temps, u
a seva integr

nostre ente
que els nive

XAR

ològica i geoam
garra): des de la

 
mbrera de lignit

T” DE LA G
marca d’Ano

cal continuar
ssarà per la 
s dirigeix cap
ó lignitífera a

a població es

afloraments 
de la Forma

esta en tot a

ció dels ligni
s lignitífers (
atemptat con

ecte geo-am
una gran des
ritat, amb pro

endre, va hav
ells de lignit 

RAGALL. Revista

biental per la co
a Panadella a S

t de la mina de 

GUARDIA (l
oia, subcom

r cap a Cala
població de

p a la Guàrd
a cel obert. A
smentada inic

dels materia
ació Tàrrega
quest traject

its. aquesta e
(amb un mà
ntra el Medi

mbiental, don
strossa ecolò
ofundes cica

ver-hi uns er
eren massa

a de Ciències de

omarca de l’Ano
Sant Martí Sesg

Segur (Veciana

a Guàrdia 
marca de l´

af, per la car
Sant Martí 

ia Pilosa. Ab
Aquí farem la
cialment.  I a

als calcolutíti
. Es de desta
te, a la bora d

explotació es
àxim de 20 
 Natural. A 

cs les explot
ògica, de la q
trius sense r

rrors greus a
a profunds, i 

de la Catalunya 

oia (subcomarc
gueioles i a Cal

 

a) 

Pilosa, del
´Alta Segar

rretera local 
í de Sesgue
bans de com
a present atu
a uns 4´5 Km

ics (a filades
acar que sov
dreta del ma

s va realitzar
cm, normalm
l´actualitat s

tacions lignit
qual la zona 
reblir. 

alhora de re
 calia explot

Central 

 

ca 
af 

8

  

l 
rra 

BV – 
eioles, 
mençar 
urada, 

m de la 

s més 
vint es 
ateix. 

r a cel 
ment). 
s´està 

tíferes 
no es 

alitzar 
tar-los 



Xar

Entre
amb 
a min

I tam
FERR
es tro

5.6. 

Des 
capita
calco
via.  
caldrà

En a
anter
en la 

Pel q
prope
tenir 

 

ragall.2015 n.1 

e els lignits d
la presència

nerals primar

mbé amb la p
ROHEXAHID
oben altres m

Parada 6. E
SEBASTIÀ
l´Alta Sega

de la parad
al de la sub

olutites, a les
En aquest i
à fer la prese

aquest recorr
rior. I, precisa
fabricació de

que fa a l’ex
era fàbrica, s
necessàriam

    Recorregut d

de la Forma
 de: MARCA
ris.  

presència d’a
DRITA, MELA
minerals, com

EXPLOTAC
À, (terme m
arra). (Full 

a anterior, c
bcomarca. E
s quals es po
indret, prop 
ent aturada. 

regut, hem 
ament en aq
e totxos i de 

xplotació, cal
situada a la b
ment l’autoritz

F

de recerca geo
de l´Alta Seg

ació Tàrrega
ASSITA, MEL

abundants al
ANTERITA (
m la CALCITA

CIONS DE C
unicipal de
362). 

cal continuar
En arribar-hi,
ot arribar de
de les explo

anat tallant 
quest lloc, aq

ceràmica. 

 dir que es 
bora de Cala
zació de l’em

Fotografia 4. Vis

XAR

ològica i geoam
garra): des de la

a, es troben 
LNIKOWITA 

lteracions co
(el més abun
A i el GUIX.

CALCOLUT
e Calaf, co

r cap al No
, cal adreça
es del carrer 
otacions, i d

els materia
quests es tro

força gran, 
af.  Finalmen
mpresa (Cerà

sta general de c

RAGALL. Revista

biental per la co
a Panadella a S

abundants 
i PIRITA (el 

om: GOETH
ndant d’aque

TITES DEL
marca d’An

rd, per tal d
ar-se cap a 

situat prop 
esprés de r

ls calcolutíti
ben en explo

i els materia
t, cal dir que

àmiques Cala

ceràmiques Cala

a de Ciències de

omarca de l’Ano
Sant Martí Sesg

mineralitzaci
més abunda

ITA (limonític
st grup), i SI

L TURÓ DE
noia, subco

d’arribar al p
les properes
del Pas Sub
ecórrer uns 

cs ja esmen
otació, per ta

als extrets e
e per accedir
af S.A.). FOT

af 

de la Catalunya 

oia (subcomarc
gueioles i a Cal

ions ferrugin
ant dels tres)

ca), HEMAT
DEROTIL. T

E SANT 
omarca de

poble de Ca
s explotacio
bterrani sota
4 Km, és o

ntats a la p
al d’ésser uti

es porten ca
r a l’explotac
TOGRAFIES

 

Central 

 

ca 
af 

9

  

noses, 
), com 

TITES, 
També 

e 

laf, la 
ns de 
 de la 

on ens 

parada 
ilitzats 

p a la 
ció, cal 
S 4 i 5. 



Xar

 

En aq

 

6. B

GUIM
pag. 

MATA
nº 15

MATA
nº 24

MATA
XCIII

MATA
per l´
Inèdit

MATA
des d
Manr

ragall.2015 n.1 

quest indret f

ibliografia

MERÀ, J. et 
Enciclopèdia

A – PERELL
5, pp.45 – 48

A-PERELLÓ
4, 40 pag. Ma

A-PERELLÓ
, 442 pag. In

A-PERELLÓ
´Alta Segarra
t, 17 pàgines

A-PERELLÓ
de Castellfol
resa. 

    Recorregut d

Fotografia 5

finalitza el re

a 

altri (1992).
a Catalana, S

LÓ, J.M. (198
. Manresa. 

Ó, J.M. (1990
anresa. 

Ó, J.M. (1991
nstitut d´Estu

Ó, J.M. (1997
a (Anoia): de
s. Manresa. 

Ó, J.M. (1999
llit de Riubre

de recerca geo
de l´Alta Seg

5. Vista general 

ecorregut de 

- Geologia (
S.A. Barcelon

85).- Depres

0).- Inventari 

).- Els Mine
dis Catalans

).- Recorreg
es de Sant 

9).- Recerca 
egós a Raja

XAR

ològica i geoam
garra): des de la

 

d´argiles proce

l´itinerari. 

(II), Història 
na. 

sió de l´Ebre

Mineralògic

rals de Cata
s. Barcelona.

ut de recerc
Martí de Se

geològica p
adell i a Cala

RAGALL. Revista

biental per la co
a Panadella a S

dents de diferen

Natural dels

e ?, Depress

c de la coma

alunya. Arxiu
. 

a geològica 
esgueioles a 

per les coma
af. Algeps, s

a de Ciències de

omarca de l’Ano
Sant Martí Sesg

nts jaciments 

s Països Ca

sió Central ?.

rca d’Anoia. 

us de la Secc

i mineralògic
Calaf i a To

arques del Ba
sèrie B, nº 1

de la Catalunya 

oia (subcomarc
gueioles i a Cal

 

atalans, Vol.2

.  Revista Do

 Revista Xar

ció de Ciènc

ca per la Seg
orà de Riubr

ages i de l´A
118,  11 pà

Central 

 

ca 
af 

10

  

2, 547 

ovella, 

ragall, 

cies, t. 

garra i 
regós. 

Anoia: 
gines. 



XARAGALL. Revista de Ciències de la Catalunya Central 

 

Xaragall.2015 n.1    Recorregut de recerca geològica i geoambiental per la comarca de l’Anoia (subcomarca 
de l´Alta Segarra): des de la Panadella a Sant Martí Sesgueioles i a Calaf 

11

  

MATA-PERELLÓ, J.M. (2005).- Recerca geològica, minera i mineralògica per les comarques de 
l´Alta Segarra (Anoia) i de la Segarra: des de sant Martí de Sesgueioles a Calaf; i des de 
Durfort a  Sant Ramon. Inèdit. 8 pag. Manresa. 

MATA-PERELLÓ, J.M. (2007a).- Recorregut de recerca geològica, minera i mineralògica per 
les comarques de l´Alta Segarra (Anoia) i de la Segarra: des de Sant Martí de Sesgueioles a 
Calaf; i des de Durfort a Castellfollit de Riubregós, Ivorra i a Sant Ramon. Inèdit. 8 pàgines. 
Manresa. 

MATA-PERELLÓ, J.M. (2007b).- Recorregut de recerca geològica, minera i mineralògica per 
les comarques de l’Anoia, l’Alta Segarra calafina (Anoia) i de la Segarra: des de la Panadella a 
Sant Martí de Sesgueioles, Calaf, Durfort i a Castellfollit de Riubregós. Inèdit. 10 pàgines. 
Manresa. 

MATA-PERELLÓ, J.M. (2010).- Recorregut de recerca geològica, minera i mineralògica per les 
comarques de l´Alta Segarra Calafina (Anoia) i de la Segarra: des de Sant Martí de 
Sesgueioles a Calaf; i de Durfort a Castellfollit de Riubregós, Torà de Riubregós i a Ivorra. 
Inèdit. 16 pàgines. Manresa. 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2011).- Recorregut de recerca geològica, minera i mineralògica per la 
comarca de l´Alta Segarra Calafina (Anoia): des de Sant Martí de Sesgueioles a Calaf; i des de 
Durfort a Castellfollit de Riubregós. Inèdit. 12 pàgines. Manresa.  

MATA-PERELLÓ, J.M. (2014).- Recorregut de recerca geològica i geoambiental per la comarca 
d´Anoia: des de la Panadella a Santa Maria del Camí i a Jorba. Inèdit. 8 pàgines. Manresa. 

RIBA, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans, Edit. Ketres, 254 pàgines.  
Barcelona. 

 


