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El Geolodia inclou un conjunt d’excursions gratuïtes
coordinades per la Sociedad Geológica de España,
guiades per geòleg@s i obertes a tots els públics. Amb
el lema “La Geologia davant l’emergència climàtica”,
el seu objectiu és mostrar que la Geologia és una
ciència atractiva i útil. Se celebra el mateix cap de
setmana a tot el país.

INTRODUCCIÓ
La sortida té lloc a la Vall de
Siarb, entre les comarques
del Pallars Sobirà i l’Alt
Urgell, (Figura 1), al sector
sud del Parc Natural de
l’Alt Pirineu (PNAP). La
Vall és un llibre de geologia
a cel obert que permet parlar
sobre els diferents tipus de
roques que trobem a la zona
i de com els materials que, Figura 1. La vall de Siarb.
originalment
es
van
dipositar com a sediments tous, es van convertir en roca. Descobrirem el
procés de formació dels Pirineus que va provocar una intensa deformació de
les roques i va propiciar l’emplaçament de jaciments minerals. Alhora,
introduirem nocions sobre els éssers vius que vivien fa uns 250 milions
d’anys (Ma), com interaccionaven entre ells i l’ambient en què subsistien.

CONTEXT GEOLÒGIC
El Parc Natural de l’Alt Pirineu
Altes muntanyes, refugi d’espècies amenaçades i uns paisatges pirinencs
modelats per segles d’activitat humana constitueixen el parc natural més
gran de Catalunya, a cavall de les comarques del Pallars Sobirà i de l’Alt
Urgell. Destaca per tenir una important diversitat geològica entre el
Cambro-Ordivicià i el Triàsic, i una geomorfologia molt vinculada al
glacialisme. http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/altpirineu/

1

La formació dels Pirineus
Els Pirineus és van formar durant el plegament alpí, que es va iniciar fa més
de 85 Ma durant el Mesozoic, resultat de la col·lisió de la Placa Ibèrica amb
la Placa Europea durant el Cenozoic.
Com a conseqüència
del procés, a l’àrea
pirinenca
es
generaren sistemes
de plecs i falles que
van deformar els
materials que aquí
trobem (Figura 2).

Figura 2. Tall simplificat del perfil ECORS. Atles geològic de Catalunya.

Al Pallars Sobirà trobem evidències dels fenòmens geològics que han donat
forma a la serralada pirinenca. Aquesta comarca se situa de ple en l’anomenat
Pirineu Axial, nucli de la serralada. Aquí hi afloren els materials més antics
de la zona, del Paleozoic.
Actualment podem observar 3 estructures principals: dom de la Pallaresa,
dom de l’Orri i el sinclinal de Llavorsí
(Figura 3). Aquestes unitats estan
delimitades
per
grans
zones
granítiques al nord, est i oest. Les
roques que hi trobem són pissarres,
gresos, argiles i granits.
Al sud afloren roques sedimentàries
(cobertora alpina) com són els
conglomerats, gresos i argiles
vermelles, guixos versicolors i roques
subvolcàniques com les ofites de color
verd, del final del Paleozoic i principis
del Mesozoic.
Els processos erosius posteriors a
l’aixecament dels Pirineus han
Figura 3. Geologia esquemàtica del Pallars Sobirà.
contribuït en gran manera a la
formació del paisatge actual. Cal destacar, els processos erosius associats a
les glaciacions dels darrers 2,5 Ma que han modelat les valls, creat circs
glacials i contribuït a la incisió dels rius i torrents que observem actualment.
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El registre fòssil
Pels voltants del Port del Cantó s’han fet troballes paleontològiques molt
interessants que no deixaran indiferent a ningú. Un equip d’investigadors del
Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) van dur a terme,
entre els anys 2012 i el 2015, diverses campanyes d’exploració de camp en
roques dels Pirineus dels períodes Permià i Triàsic. A la Vall de Siarb i
voltants hi van descobrir jaciments de rèptils arcosauromorfs i de
tetràpodes del Triàsic que posteriorment van donar lloc als dinosaures.

Mineralitzacions i minerals
Algunes capes grisenques riques en matèria orgànica dins dels nivells
vermells del Permotriàsic presenten minerals radioactius de coure i urani
amb presència dels minerals Uraninita i Malaquita (Figura 4). Els dipòsits del
Devonià inclouen filons rics en coure que van ser
explotats prop de Freixa, Soriguera i Tornafort.
També hi trobem mineralitzacions de ferro
disseminades d’Hematites als dipòsits del Permià
i el Triàsic. Es troba oxidat en forma de Fe3+ i
comunica el seu color a minerals com el Quars o
la Calcita (que són incolors o blancs), donant lloc
als colors vermellosos d’aquestes roques.
Figura 4. Malaquita (Imatge de
Hannes Grobe - wikimedia.org).

PARADA 1. PORT DEL CANTÓ
Vista panoràmica de la Vall de Siarb
La Vall de Siarb (Figura 1) ens marca el límit entre el dom de l’Orri al nord,
que forma el marge dret de la vall, i la unitat de les Nogueres al sud (Figura
3), que forma el marge esquerre. El Massís de l’Orri està constituït per
pissarres grises del Cambro-Ordovicià (520-445 Ma) sovint amb un aspecte
marronós. Aquestes es van dipositar originàriament com argiles, llims i arenes
fines. Posteriorment, van ser sotmeses a altes pressions i temperatures
convertint-se en roques metamòrfiques com les pissarres que hi trobem avui.
Des d’aquest punt el nostre ull copsa clarament el color vermell de les roques.
Aquest color ve donat pels òxids de ferro i ens indica que el sediment, un cop
dipositat, va romandre molt temps per sobre del nivell de l’aigua en un clima
àrid que en va afavorir la seva oxidació. En canvi, quan trobem sediments de
tons grisosos indica que el sediment es va dipositar dins un cos d’aigua, per
exemple un riu, mar o llac. Els gresos i conglomerats vermellosos del marge
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dret de la Vall de Siarb, s’han utilitzat des de temps antics com a material
d’obra pels habitants de la vall. Així, tots els pobles situats per sobre d’aquests
terrenys (Rubió, Les Llagunes, Soriguera, Vilamur) presenten el color
vermell que els caracteritza.
Al marge esquerre de la vall trobem calcàries amb alguns
nivells de pissarres del Devonià (415-360 Ma). Algunes
d’aquestes calcàries, rogenques o grises, tenen una textura
nodulosa degut a l’alta concentració de fòssils marins
(goniatits, Figura 5), són les anomenades calcàries ‘griotte’.
Figura 5. Goniatit.

PARADA 2. SANTA CREU DE LLAGUNES
La “terra roia”, ventalls, rius i planes fluvials del Permià i Triàsic
Els materials vermellosos que
observem a Santa Creu de
Llagunes es van dipositar durant
el Permià i el Triàsic (299-201
Ma) en planes solcades per
nombrosos rius de diferents
mides. Les roques del Permià
formades per còdols s’anomenen
conglomerats i bretxes, es van
dipositar en ventalls al·luvials
Figura 6. Ventalls al·luvials a Death Valley com els que van
com els de la Figura 6. Aquest
formar les roques del Permià (Imatge de Google Earth).
ventalls
gradualment
evolucionaren a rius que discorrien per una plana fluvial on es dipositaven
sorres, llims i argiles. Aquesta zona, inicialment sacsejada per importants
avingudes torrencials, gradualment va esdevenir una planúria tranquil·la amb
rius fent meandres i boscos molt frondosos habitats per rèptils primitius.
Durant el Permià el paisatge era dominat per ventalls al·luvials. Aquests
ventalls dipositaven primer còdols grollers, graves i sorres, tot dins de petits
canals fluvials. Entre aquests canals trobàvem zones inundables, on es
sedimentaven argiles i llims i que en períodes secs formaven sòls endurits (un
cop fossilitzats: paleosòls). Separant els dipòsits del Permià i del Triàsic
trobem un paquet d’argiles i llims que ens indiquen un període àrid amb
absència de rius.
Les roques del Triàsic Inferior-Mitjà, a la part alta de la vall de Siarb, ens
mostren els vestigis de sediments fluvials (Figura 7). Els rius transportaven
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sorres per la llera i argiles i llims en suspensió. Les sorres podien arribar a
omplir el canal del riu provocant el desbordament de l’aigua i causant que el
riu es desviés del seu curs. La llera del riu abandonat, la podem observar en
les roques d’aquesta parada com un canal reomplert de sorra.
L’acumulació d’aquests materials
durant milions d’anys fa que
aquests es puguin arribar a enterrar
a milers de metres de fondària,
causant que es compactin fins
convertir-se en la roca anomenada
gres. Posteriorment, durant la
formació dels Pirineus aquestes
roques es van plegar, replegar i
aixecar fins situar-se on les trobem
ara. Seguidament, les glaceres i els
rius varen erosionar i descobrir
aquestes roques tan espectaculars
que avui podem observar a la Vall.

Figura 7. Diagrama que mostra l’estructura interna
d’un canal fluvial meandriforme.

PARADA 3.
JARDÍ DE ROQUES DE RUBIÓ I ICNITES DE SIARB
Un passeig a través del temps geològic... uns 300 milions d’anys
El Jardí de Roques de Rubió
El Jardí de Roques (foto portada) representa les formacions rocoses del Parc
Natural de l’Alt Pirineu. La passera de fusta fa accessible aquest espai alhora
que ens mostra la direcció de desplaçament a través del temps geològic. En
pocs passos avancem milions i milions d’anys, descobrint les roques, de més
antigues a més modernes, que podem trobar a la zona del Parc. Hi trobarem
una descripció amb les edats i símbols que ens informaran d’esdeveniments
destacables, com són l’aparició dels diferents tipus de vida i els episodis
d’extinció de vida global que van ocórrer durant els períodes que es
representen en aquest passeig de gairebé 300 Ma.
Les icnites del Triàsic
Una sèrie de catàstrofes mediambientals a finals del Permià (fa 252 Ma) van
culminar amb la major extinció en massa de la història de la Terra, per la
5

que s’estima la desaparició d’un 70% de les famílies de vertebrats i un fort
deteriorament dels ecosistemes.

Figura 8. Plana fluvial amb meandres del Triàsic Inferior-Mitjà: indicis
de troncs i restes vegetals, dues icnites de dos grups de rèptils i la traça
i el dibuix d’un limúlid (Fortuny et al., 2017, Tribuna d'Arqueologia).

En
aquestes
dures
condicions ambientals, el
grup
de
rèptils
arcosauromorfs,
que
inclou, entre d’altres,
cocodrils, dinosaures i
ocells, van expandir-se
gràcies
als
nínxols
ecològics buits a causa de
l’extinció en massa i van
començar el seu domini.

Al Port del Cantó, es poden visitar afloraments de gresos corresponents a
dipòsits de canals fluvials i dipòsits de desbordament (Figura 8) on s’han
identificat petjades fòssils (Figura 9) de tetràpode (animals de quatre potes),
i restes dentàries de rèptils arcosauromorfs.
Aquests fòssils, de gran interès científic, són molt
fràgils i de difícil conservació. Aquí també trobem
marques d’arrels i de tiges, i traces fòssils d’animals
invertebrats.
Un altre jaciment important a la zona preserva
traces deixades per limúlids (Figura 8), un grup
d’artròpodes quelicerats, similars als crancs de
ferradura actuals, que trobem en capes de gres
d’origen fluvial del Triàsic Inferior i que
testimonien algunes de les primeres formes de vida
després de la gran extinció. El jaciment presenta les
marques que els limúlids feien amb el cos sobre el
substrat i traces de locomoció que permeten
estudiar les interaccions dels diferents individus
entre ells i amb l’ambient on vivien.

Figura 9. Detall d’una icnita de
tetràpode (Mujal et al. 2017)
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Verdeny (Geoparc Orígens), Guillem Puras (Geoparc Orígens).
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El període d’inscripcions s’acaba un cop cobertes les places

COORDINA:

Amb la col·laboració de:

ORGANITZA:

Amb la col·laboració de:

Ajuntament
de Soriguera

Recordeu que respectar el patrimoni geològic és essencial per la seva
preservació i per a que en puguin gaudir les generacions futures.

