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Introducció
Quan es pregunta a les persones que cada any venen al Parc 
Nacional quin és l’aspecte que valoren més de la seva visita 
una gran majoria responen sense dubtar: el paisatge. Aquest 
paisatge espectacular és format per una sèrie d’elements que 
es complementen d’una manera quasi perfecta per donar lloc 
a un harmoniós conjunt de cims, valls, boscos, prats, rius i 
estanys que sorprenen i impressionen el visitant. El suport 
físic d’aquest conjunt paisatgístic està constituït per un 

conjunt de muntanyes que arriben als 3.000 metres d’alçada 
i de valls amb una estructura geològica molt complexa 
resultant d’una sèrie de processos geològics diferents que 
s’han desenvolupat al llarg d’un temps molt perllongat que es 
mesura en milions d’anys.
Els Pirineus constitueixen el conjunt de relleu més important 
de la península Ibèrica i ens mostren una complicada 
successió d’esdeveniments geològics iniciada durant el 
Paleozoic (560-250 milions d’anys).

Sota l’ombra dels tres mils 
Una passejada geològica per la Ribera de Caldes
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Les roques del Parc en pocs metres quadrats
Sant Joan de Boí és una de les nombroses esglésies 
romàniques de la vall declarades Patrimoni Mundial de 
la Humanitat per la UNESCO l’any 2000. Per construir 
aquesta magnífica obra d’art es van utilitzar les pedres que 
més abunden a la zona. Si observem l’absis de l’església hi 
trobem un interessant mostrari de les roques que podem 
veure en tot el Parc. 
1. Pissarres:  
Provenen  de sediments de tipus argilós i acostumen a ser 
de color fosc.  
2. Travertins o pedra tosca: 
Són roques  carbonatades formades per la precipitació del 
carbonat càlcic d’una font. Són poc dures i s’han usat en 
ornamentacions.
3. Corniana: 
Roca metamòrfica molt dura produïda pel metamorfisme 
de contacte. Quan s’intrueix un magma, l’alta temperatura 
transforma les roques sedimentàries properes i les 
transforma en roques metamòrfiques com la corniana.
4. Quars: 
Roca de color blanc molt dura (ratlla el ferro), és una roca 
filoniana rica en sílice.

5. Pòrfir: 
Roca ígnia amb una textura que es caracteritza perquè té 
cristalls grans en una matriu de gra de fi a molt fi.
6. Calcària: 
Roca sedimentària amb gran quantitat de carbonat 
càlcic, que pot tenir origen químic o biològic (conquilles, 
esquelets, etc.). Si han sofert processos de metamorfisme 
es transformen en calcosquists. 
7. Granodiorita: 
Roca ígnia de tipus granític, caracteritzada perquè té quars, 
mica i feldspat. És la roca més abundant al Parc.

Unes valls cobertes pel gel
A tocar de l’església hi ha unes roques arrodonides i polides 
des d’on tenim una magnífica vista de la vall de la Noguera 
de Tor cap al sud, on s’aprecia perfectament la morfologia 
en U típica de les valls glacials. Durant les glaciacions del 
quaternari la glacera que baixava per aquesta vall va arribar 
més avall de Llesp, a uns 10 km d’on som, i s’alimentava 
també de les glaceres de les Riberes de Sant Nicolau, de 
Sant Martí i de Durro. D’això no fa pas gaire temps, només 
50.000 anys!

Sota l’ombra dels tres mils 
Una passejada geològica per la Ribera de Caldes

“La conservació i 
gestió del patrimoni 
geològic necessita 
que els governs 
les integrin en els 
seus objectius i 
programes”



geologuia5

Dics de quars

El Parc Nacional durant el darrer màxim glacial

Des d’aquest mirador privilegiat i si mirem cap a l’oest veiem 
un altre petit monticle on hi destaquen unes roques blanques 
encaixades dins de pissarres fosques. Es tracta de filons o 

dics de quars. Aquests filons s’han originat per la precipitació 
de sílice dissolt en aigua a alta temperatura que circulava per 
les fractures de la roca encaixant.

Sota l’ombra dels tres mils 
Una passejada geològica per la Ribera de Caldes
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A l’altre costat de la vall hi ha el poble d’Erill, just a la vora d’un impressionant 
barranc , amb la capçalera situada en materials inestables morènics (sediments 
glacials). Al final del canal de desguàs hi ha un gran con de dejecció, on 
s’acumulen els fragments de roques que provenen de la conca de recepció. 

Itinerari: Balneari de Caldes de Boí - Presa de Cavallers - Planell de Riumalo - Llastres de la Morta - Estany Negre

Sota l’ombra dels tres mils 
Una passejada geològica per la Ribera de Caldes
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1. Balneari de Caldes de Boí. Les fonts termals
Les roques de tipus granític són les més abundants al 
Parc. Són roques molt poc permeables a les infiltracions 
de l’aigua superficial, però tot i així existeixen nombroses 
fractures que permeten la infiltració de l’aigua cap al subsòl. 
Les falles existents poden ser de grans dimensions, cosa 
que permet que l’aigua arribi fins a profunditats importants 
on s’escalfa. Després l’aigua calenta puja a través de 
falles importants cap a la superfície fins a sortir a l’exterior 
en  forma de fonts hidrotermals. Aquesta circulació pot 
arribar a durar milers d’anys. Quan pugen cap a la superfície, 
arrosseguen i dissolen diversos minerals i components 
que els proporcionen característiques terapèutiques. 
Les aigües mineromedicinals són les aigües que, d’una 
manera natural, tenen una utilitat terapèutica reconeguda 
i la seva composició és constant en una font determinada 
i en el temps. Les aigües termals són les que tenen 
una temperatura superior com a mínim de 4° C als altres 
aqüífers presents a la zona.  
Al Parc hi ha diverses manifestacions hidrotermals, la 
major part es concentren a la vall de la Noguera de Tor, 
a Caldes de Boí, on s’ha desenvolupat un centre balneari 
molt important. Altres manifestacions hidrotermals són a 
la zona nord, a Arties , Tredós i a Les,  associades a la falla 
Nord de la Maladeta, totes tres a la Val d’Aran. 
El centre hidrotermal de Caldes de Boí, és un dels 
complexos termals situat a més altura a Catalunya 
(gairebé 1.500 m) i amb un rècord Guinness (màxim 
nombre de fonts, 37, en un únic balneari). Aquest centre 
es troba en zona de roques granítiques i les fonts termals 

principals estan associades a una sèrie de falles de 
direcció ONO-ESE. Entre les nombroses fonts també en 
trobem d’aigua freda. Es tracta de surgències d’aigües 
superficials. Una tercera categoria són les fonts d’aigua 
tèbia, fruit de la barreja d’aigües profundes calentes 
amb aigües superficials fredes. El resultat són fonts 
amb característiques ben diferents: oligometàl·liques, 
hipotòniques, silicatades, clorurades, bicarbonatades, 
sulfatosòdiques, alcalines, fluorades, boratades i iodades 
arsenicals.
La troballa de monedes romanes a la zona ens indica que 
segurament en aquella època ja s’utilitzaven les aigües 
calentes d’aquests brolladors, d’aquí prové el nom de 
Caldes (aqua calidae). Però no és fins a l’edat mitjana que 
hi ha constància de la utilització dels banys termals, tant 
per part dels pelegrins que anaven al santuari de la Verge 
de Caldes com dels monjos.
A mitjan segle XIX aquestes instal·lacions van passar de 
mans de l’Església a l’Estat i, gairebé mig segle després, 
el 1895, uns particulars van començar-ne l’explotació 
comercial després que les aigües fossin declarades 
d’utilitat pública, el 20 de desembre de 1887. 
Les aigües més calentes són les que es troben a l’interior 
dels edificis: Termes Romanes (49,4° C), Estufa (53° C) i 
Santa Llúcia (39,8° C). Les aigües mesclades són: Tartera 
(44,6° C), Cànem (37,2° C), Salenca (27,7° C), Pompeyo 
(29,4° C), Titus (entre 15° C i 20,9° C), Bou (29,5° C, la 
de més cabal i que s’utilitza per embotellar), Besort (21° 
C), Avellaner (21° C). Les fredes: Capellans (9° C), Aubaga 
(10,7° C), Boix (10° C) i Ferro (11,7° C).

Esquema de la circulació dels corrents d’aigua 
que donen lloc a les fonts hidrotermals.
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2-3. Embassament de Cavallers
Del balneari, continuem per la carretera molt estreta 
en direcció nord fins al peu de la presa de Cavallers. Al 
pàrquing superior hi ha una forta rampa que porta a la 
presa, on hi trobarem un cartell amb informació del Parc. 
Passat el cartell, tot pujant la rampa a mà dreta hi ha un 
aflorament continu de roques de tipus granític . 
La més abundant és la granodiorita, una roca molt 
semblant al granit, formada per minerals de quars, miques 
(biotita) i feldspats. Observarem que la granodiorita està 
en contacte amb una roca de textura diferent. Al contrari 
de la granodiorita, en què observem els grans fàcilment 
a simple vista, aquesta altra roca té un gra molt fi. Es 
tracta d’una roca anomenada aplita de tons clars que 
generalment està formant filons dins de la roca encaixant. 

La seva composició mineralògica és similar al granit, però 
presenta una textura molt fina, és a dir, els grans són molt 
petits, difícils de veure a simple vista.  
Agafem el camí i de seguida podrem observar que les 
roques ígnies tenen unes «taques» fosques. Són els 
anomenats enclavaments i, generalment, són fragments 
d’altres roques prèvies que van ser arrencades i incloses 
en el magma posterior. 
Val la pena acostar-nos a la presa des d’on tenim una bona 
panoràmica sobre la vall glacial de la Noguera de Tor, vall 
que presenta una morfologia glacial amb un perfil en forma 
de U molt accentuat. Les roques dels vessants estan 
polides i s’observen roques moltonades, un testimoni clar 
del pas del glaç per aquesta vall, que podia tenir entre 300 
i 400 m de gruix.

Enclavaments en les granodiorites

Sota l’ombra dels tres mils 
Una passejada geològica per la Ribera de Caldes
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4. Dics de lampròfirs
Si seguim pel camí que voreja l’estany arribem a un punt 
on el camí baixa d’una manera bastant pronunciada. 
Aquí es poden observar diversos filons d’unes roques 

de color gris fosc, que tallen la granodiorita. Es tracta de 
lampròfirs, una roca amb el gra fi i una composició bàsica. 
Hi predominen els minerals foscos com els piroxens, 
amfíbols i biotita.

Sota l’ombra dels tres mils 
Una passejada geològica per la Ribera de Caldes

l leida
16

“El patrimoni geològic constitueix un 
patrimoni natural amb  valors culturals, 
estètics, de paisatge, econòmics i/o 
intrínsecs que es necessari preservar i 
transmetre a las futures generacions”
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5. Roques moltonades 
Ja al final de l’embassament trobem una roca moltonada 
de grans dimensions. Te una forma arrodonida, com si es 
tractés de l’esquena d’una ovella o d’un moltó, d’aquí el 
seu nom.  

Aquestes roques que trobem escampades per tot el Parc 
presenten una dissimetría molt acusada amb un pendent 
molt suau en direcció a la capçalera de la vall i en canvi un 
canvi brusc de pendent en direcció a la vall. La part més 
suau ens indica el costat d’on venia la glacera.

Roca moltonada

Esquema de la formació de les roques moltonades

6. Planell de Riumalo
El camí segueix pel fons de la vall en direcció nord. 
Pugem un petit esglaó i arribarem a una zona plana. És 
el planell de Riumalo. Aquest indret es correspon a una 

cubeta de sobreexcavació glacial reblerta per sediments. 
En aquesta cubeta confluïen diverses glaceres que 
baixaven de les valls de Colieto, Travessani, Besiberri i 
Tumeneja. 

 Planell de Riumalo

“Algunes àrees amb valors 
geològics i geomorfològics 
es deterioraran si no se 
les te en compte en les 
polítiques de planificació i 
desenvolupament”
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7. L’alta Ribera de Caldes
La vall principal presenta un perfil en “U” típic. Per tal de 
comprendre quina ha estat la seva evolució fixeu-vos en 
l’esquema adjunt on s’aprecien les transformacions que ha 
experimentat el relleu a causa de les glaciacions.

Les retallades crestres i agulles, els més de 200 estanys 
del Parc, així com les  “aiguestortes” i les cascades són el 
resultat de l’acció del gel sobre el dur substrat de roques 
granítiques que ha propiciat la conservació d’aquestes 
formes tan característiques d’aquesta part dels Pirineus. 

Sota l’ombra dels tres mils 
Una passejada geològica per la Ribera de Caldes

l leida
16
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8. Les Llastres de la Morta
Mentre seguim el camí cap amunt, podem veure que 
tota aquesta pujada és de roca nua, molt polida (pareu 
atenció si està mullada) i de formes arrodonides,  molt 
característiques de l’erosió glacial. El paratge de les 
Llastres de la Morta constitueix un dels conjunts més 
espectaculars de roques moltonades de tot el Parc.
Superar del tot aquest indret costerut està reservat pels 
més caminadors. El camí puja fent ziga-zagues en fort 

pendent fins a l’estany Negre. Aquest estany és bastant 
profund (-35 m) i d’aigües molt netes, per aquest motiu 
reflecteix poc la llum i això li dóna un to fosc, d’aquí li ve 
el nom. La vall té una direcció (est-oest), perpendicular a 
la que teníem fins ara (nord-sud), ja que està condicionada 
per la presència d’una fractura. Aquesta falla va ser 
determinant en la formació d’aquesta vall que prové del 
circ de Colieto i en la forma allargada de les cubetes 
glacials, com la de l’estany Negre.

Llastres de la Morta

Estany Negre

Roques polides per l’acció del gel
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“Li fa veure Boí, eixa flor que es bada
d’un caos de granit en les entranyes, 

i d’aqueix bosc de puigs, ombres estranyes,
la roca dels dos Homes Encantats”

Poema “Canigó”

Mossèn Cinto Verdaguer (1845-1902)
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