
 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General del Medi Natural 

Dr. Roux, 80 
08017 Barcelona 
Tel. 93 567 42 00 
Fax 93 280 29 94 

 

GEOZONA 119 CONGOST DE COLLEGATS 

INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
L’interès d’aquesta geozona rau fonamentalment en la relació que hi ha entre els 
conglomerats tardi-orogènics d’edat Eocè superior-Oligocè (Fm. Collegats) i les 
estructures que afecten als materials cretacis. La preservació del paleorelleu 
associat a aquests conglomerats, en parts relativament internes d’una serralada, 
és un fet espectacular i excepcional que dóna a aquesta localitat un interès i valor 
patrimonial de primer ordre. La discordança associada a aquests conglomerats ha 
donat lloc al nom de fase orogènica pirinenca. A més, hi ha en aquesta zona 
altres aspectes geològics ben representats com són la discordança a la base del 
Cretaci superior i una sèrie estratigràfica representativa del Cretaci inferior 
pirinenc. També hi són representats altres valors històrico-culturals com la roca de 
l’Argenteria, el barranc de l’Infern, el monestir de Sant Pere de les Maleses i 
l’Espluga de Cuberes. 
 

 

Fotografia aèria de l’entrada meridional 
al congost de Collegats. Foto: J.A. 
Muñoz. 

GEÒTOPS INCLOSOS A LA GEOZONA 
1. Discordança del Cretaci superior i paleorelleu paleogen 
2. Cretaci inferior de Collegats i estructura del Congost 
3. Discordança progressiva de l’Espluga de Cuberes 

 

COMARCA: Pallars Jussà MUNICIPI(S): Gerri de la Sal, La Pobla 
de Segur 
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DADES FISIOGRÀFIQUES 

La fisiografia d’aquesta geozona està caracteritzada per un relleu molt abrupte 
determinat pel Congost de Collegats, on se situen la majoria dels geòtops 
vinculats. El geòtop 1es troba aigües amunt i permet contrastar la diferència entre 
els relleus excavats en els conglomerats i en les calcàries on s’incideix en aquest 
punt el barranc de l’Infern. Finalment, l’itinerari que cal seguir fins l’Espluga de 
Cuberes permet gaudir d’una panoràmica del Congost de Collegats amb 
l’encaixament de la Noguera Pallaresa així com de les seves valls laterals. 

CONDICIONS D’ACCÉS 
L’accés als geòtops d’aquesta geozona és un dels seu valors principals, donat 
que la construcció dels nous túnels de la carretera N-260 (C-147) han convertit la 
carretera antiga en un agradable passeig d’ús exclusiu per als vianants. Per 
arribar al geòtop de l’Espluga de Cuberes cal perdre la pista que porta a la capella 
d’Esplà des del pont de la carretera a Baén fins un revolt molt tancat on hi ha la 
petita capella. Des d’aquest punt cal caminar 2 hores pel camí antic de Gerri de la 
Sal a Solduga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 
Erm i forestal. 
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SITUACIÓ GEOLÒGICA 

SITUACIÓ GEOLÒGICA 
Aquesta geozona és situada a la Zona Sud-Pirinenca a la secció de la vall de la 
Noguera Pallaresa. La secció concreta ocupa la vora entre les sèries 
mesozoiques i els conglomerats sin-orogènics del Paleogen. En aquesta vora es 
produeix la superposició de les gruixudes sèries de conglomerats sobre les 
calcàries cretàcies, fet que ocasiona l’existència d’una gruixuda i compacta 
superposició de materials que la Noguera Pallaresa es veié obligada a creuar, 
engorjant-se per donar lloc al Congost de Collegats. Tectònicament la geozona 
està situada a la part septentrional dels Mantells Superiors de cobertora, també 
anomenats al Pirineu central Unitat Central Sudpirinenca. Dins d’aquests mantells, 
tots els geòtops es troben dins del mantell de Bóixols. 
 
PARAULES CLAU 
Arenita     Oligocè 
Calcària     Paleocanal 
Carst      Paleogen 
Conglomerat     Paleorelleu 
Congost     Permotrias 
Cretaci     Pirineu 
Discordança     Plec 
Encavalcament    Superfície d'erosió 
Eocè      Tectònica 
Estrat      Tectònica alpina 
Estratigrafia     Tectònica de plecs i encavalcament 
Gres      Travertí 
Mesozoic     Triàsic 
Morfologia fluvial    Zona Sudpirinenca 
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EDAT DELS MATERIALS I PROCESSOS REPRESENTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA 

TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
La secció geològica a través del Pirineu que segueix a la Zona Sud-Pirinenca la 
vall de la Noguera Pallaresa és considerada clau per la interpretació de 
l’estructura del Pirineu. Aquesta circumstància es deu a que precisament aquesta 
secció és la triada pel perfil sísmic ECORS i que serví per lligar la interpretació 
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basada en la geologia de superfície amb las dades geofísiques. Actualment 
l’anomenat tall Ecors és considerat el tall més complert que existeix del Pirineu, 
precisament per estar recolzada la interpretació amb dades que permeten dibuixar 
l’estructura fins a la discontinuïtat de Moho. Aquest perfil geològic te un dels 
segments de més interès en la secció de Collegats, ja que en aquesta s’enregistra 
una tectònica de plecs i encavalcaments sincrònica amb la deposició de les 
seqüències conglomeràtiques paleògenes. La base dels dipòsits conglomeràtics 
fossilitza un paleorelleu en el que s’evidencia una topografia condicionada per una 
tectònica activa. L’erosió en forma de congost a la Noguera Pallaresa ofereix una 
esplèndida secció geològica amb el valor afegit d’un dels paisatges més singulars 
i atractius de Catalunya: el Congost de Collegats. Aquest congost té un dels punts 
més atractius a l’Argenteria, on hi ha unes capritxoses formes travertíniques 
desenvolupades sobre les calcàries mesozoiques. La roca de l’Argenteria, a la 
paret oriental de l’estret de Collegats (geòtop vinculat), presenta unes formes 
especialment espectaculars a l’hivern quan es glaça. Es considera que varen 
inspirar a Gaudí. Tanmateix la secció de Collegats mostra també a la part sud un 
paisatge diferent on l’engorjament del riu es produeix entre els conglomerats. 
També tenen gran atractiu geomorfològic i paisatgístic les valls laterals com la del 
Torrent de l’Infern. Tenen interès espeleològic i geomorfològic les coves de 
l’Espluga de Cuberes, excavada en els conglomerats i amb 327 metres de 
fondària i la cova del Serpent. 
 En conjunt aquesta localitat és un exemple de la combinació d’un paisatge 
geològic de gran interès estètic amb una secció de gran interès científic, didàctic i 
divulgatiu. 
 
Interès turístic: 5 
Interès didàctic (nivell divulgatiu i d’ensenyament bàsic): 4,5 
Interès didàctic (ensenyament a nivells mig i superior): 4,5 
Interès científic: 4,5 

ANÀLISI COMPARATIVA 
Aquesta geozona té una relació molt estreta amb la geozona de Gerri de la Sal i el 
geòtop de Rialp situats al nord, i també amb la geozona “120 Hortoneda - Roc de 
Santa - Barranc de l’Infern - Montsor” situada al sud. El conjunt de localitats 
situades a la conca de la Noguera Pallaresa permeten completar un tall 
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representatiu del d’una part del vessant sud dels Pirineus, paral.lelament a la 
traça del perfil ECORS. 
 
RELACIONS AMB ALTRES VALORS PATRIMONIALS 
Té interès el petit monestir benedictí de Sant Pere de les Maleses. 

RELLEVÀNCIA GEOLÒGICA 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CONTEXTUALITZACIÓ (ESPAI/TEMPS) 
La geozona abraça un segment clau de la secció de la zona Sud-Pirinenca de la 
vall de la Pallaresa com és el límit entre la unitat de mantells mesozoics i els 
conglomerats paleogens de la vora nord de la Conca de Tremp. En totes les 
localitats com aquesta on afloren les seqüències conglomeràtiques recobrint 
discordantment seqüències mesozoiques o terciàries tectonitzades es produeix un 
registre fonamental per la comprensió de l’evolució en l’espai i en el temps de la 
Serralada Pirinenca. D’una banda es poden datar amb precisió l’edat dels 
esdeveniments tectònics, i a més es pot reconstruir la paleogeografia i el 
paleorelleu en un moment clau de l’aixecament del Pirineu que es quan els 
mantells mesozoics avançaven cap al S i varen quedar fossilitzats sota les 
gruixudes seqüències conglomeràtiques procedents de l’erosió de la mateixa 
serralada en fase d’aixecament. La continuada erosió de la Noguera Pallaresa ha 
posat al descobert aquest registre de les relacions entre tectònica i sedimentació. 
Addicionalment en aquesta localitat també hi ha enregistrada una discordança 
intra-cretàcia que posa de manifest l’existència de moviments tectònics precursors 
dels que crearien la discordança paleògena. 

RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC 
La rellevància geològica d’aquesta geozona se centra principalment en el camps 
de la sedimentologia, la geomorfologia i la tectònica. L’interès de la secció de 
Collegats en quan a les relacions entre tectònica i sedimentació depassa l’interès 
regional per quan es constitueix com exemple il.lustratiu per la comprensió del 
funcionament de les serralades de plegament. El congost de Collegats com a 
engorjat transversal a les estructures té un especial interès geomorfològic per 
quan es desenvolupa a través de dues litologies contrastades com són roques 
calcàries i roques conglomeràtiques desenvolupant en ambdues un sistema 
càrstic. 
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SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA 
Els afloraments d’aquesta geozona són tradicionalment visitats en itineraris de 
docència universitària. L’estudi i la interpretació d’aquest geòtop ha estat cabdal 
per al coneixement de l’estructura i evolució tectònica dels Pirineus. Han estat 
parades obligatòries en moltes sortides de congressos nacionals i internacionals, 
com per exemple la sortida de la reunió extraordinària de les societats 
geològiques de França i Espanya l’any 1988, “field-trip” del “4th International 
Conference on Fluvial Sedimentology” l’any 1989, “field-trip” del congrés “Thrust 
Tectonics” a l’any 1999. 
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INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
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Detall del paleorelleu associat als 
conglomerats de Collegats a la Roca del 
Pesó (marge occidental de la Noguera 
Pallaresa). Foto: J.A.  Muñoz. 

Vista general del Puig de l'Àliga, un dels 
punts més alts del Congost i un dels 
més bells paratges de la zona. 
Es pot veure la discordança (en onlap) 
entre els conglomerats oligocènics i les 
calcàries del Cretaci inferior. Foto: J.A. 
Muñoz. 

 L'Argenteria al Congost de Collegats. 
S'observa perfectament el plec en les 
calcàries del Cretaci inferior. Foto: J.A. 
Muñoz. 
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 L'Argenteria al Congost de Collegats. 

S'observen perfectament els dipòsits de 
travertins quaternaris. Foto: J.A. Muñoz.

 

Conglomerats de la Fm de Collegats discordants (en onlap) damunt de la Fm de 
Santa Fé (barra superior de calcàries). Aquestes són discordants damunt de les 
calcàries del Cretaci inferior. Foto: J.A. Muñoz 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ EXISTENTS I RECOMANACIONS PER A LA 
PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DE L’ESPAI COM A VALOR 
PATRIMONIAL 
El fet de què el Congost és un espai PEIN i que la variant de la carretera s’ha 
construït en túnels, ha deixat lliure l’antic traçat de la carretera com a vial d’accés 
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a les parts més emblemàtiques del congost. Menys accessibles són els 
afloraments de la part sud de la Geozona on, si bé els afloraments en talussos 
s’han preservat i fins i tot en algun cas millorat, l’accés a nivell de carretera és 
més difícil. Es recomana la col·locació de rètols informatius al l’àrea de descans 
que complementin els actualment existents sobre la fauna i flora del Congost. 
 
IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
No s’han detectat. 

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Cal potenciar l’ús com a recurs didàctic i seria convenient fomentar i possibilitar 
aquest ús mitjançant la col·locació de panells explicatius. 
 
RECOMANACIONS PER LA INCLUSIÓ EN CATALOGACIONS ESTATALS O 
INTERNACIONALS  
Es una localitat que, per la combinació d’interessos geològic i paisatgístic, és 
susceptible de formar part de catàlegs d’àmbit estatal. 

ALTRES CONSIDERACIONS 
Aquesta geozona es podria integrar amb les geozones de Gerri de la Sal i de 
Rialp i altres localitats de les valls de la Pallaresa i del Flamisell per constituir un 
Geoparc de gran interès. 

AUTORIA DE LA FITXA 
Jesús García-Senz 
Josep Anton Muñoz 
 
Departament de Geodinàmica i Geofísica 
Facultat de Geologia 
Universitat de Barcelona 
08071 Barcelona 
E-mail: josep@geo.ub.es 
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 1 
DISCORDANÇA DEL CRETACI SUPERIOR I PALEORELLEU 

PALEOGEN 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
És una localitat clau per quan en ella es poden reconèixer les dues discordances 
que caracteritzen la geozona. La més antiga és intracretàcica i la més recent és la 
que formen els conglomerats del Paleogen recobrint el paleorelleu modelat sobre 
el substrat cretaci. Aquesta localitat permet reconèixer com el paleorelleu està 
condicionat per una tectònica activa on l’aixecament topogràfic cap al nord 
provoca l’erosió, transport i deposició de conglomerats cap al sud. La disposició 
gradualment menys inclinada dels estrats de conglomerats ens indica com a la 
conca de sedimentació els relleu s’anava atenuant a mida que la conca era 
reblida. 
 

 

Text PEU FOTO taula Geòtops 
vinculats.  
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GRÀFIC D’ACCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
 
 
 
 

Les dues discordances que 
caracteritzen aquest geòtop. 
Discordança dels conglomerats de la 
Fm de Collegats damunt de les 
calcàries de la Fm de Santa Fé, i 
d’aquestes damunt de les calcàries del 
Cretaci inferior. Foto: J.A. Muñoz. 
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Paleorelleu associat als conglomerats 
de Collegats al marge oriental de la 
Noguera Pallaresa. Les calcàries 
situades per sota dels conglomerats són 
del Cretaci inferior. Foto: J.A. Muñoz. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
Les generals de la geozona.  

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
No se n'ha detectat cap.  

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Les generals de la geozona. 

 
FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 2 

CRETACI INFERIOR DE COLLEGATS I ESTRUCTURA DEL 
CONGOST 

 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
Aquest geòtop coincideix amb la part més emblemàtica del Congost de Collegats 
(l’Argenteria) que geològicament correspon allí on la Noguera Pallaresa s’ha 
engorjat a través de les calcàries cretàcies. Es poden observar les formes 
travertíniques produïdes per la precipitació de carbonat dissolt de les calcàries 
cretàcies que tapissen amb formes molt espectaculars els substrat de calcàries 
mesozoiques plegades. Allí on no s’han desenvolupat travertins es poden 
observar plecs que afecten als estrats de calcàries del Cretaci inferior, com el plec 
immediatament situat al sud de l’Argenteria. 
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L'Argenteria al Congost de Collegats. 
S'observa perfectament el plec en les 
calcàries del Cretaci inferior i els 
dipòsits de travertins just a la seva 
esquerra. Foto: J.A. Muñoz. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
Les pròpies de la geozona, amb l’especificitat d’estar totalment inclosa en l’espai 
PEIN “Congost de Collegats”.  

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Els mateixos de la geozona.  

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Els mateixos de la geozona. 
 

FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 3 
DISCORDANÇA PROGRESSIVA DE L’ESPLUGA DE CUBERES 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
La sedimentació dels conglomerats al temps que es produeix l’aixecament i 
deformació dels materials cretacis situats al nord és la causa de la formació de la 
discordança progressiva. En aquesta mena d’estructures els estrats comencen 
recobrint un paleorelleu modelat sobre el substrat de roques més antigues. Però 
els primers estrats de la seqüència conglomeràtica al seu torn es veuen 
involucrats en la tectònica, de manera que en uns sectors formen part del relleu 
topogràfic que s’està creant mentre que en altres són recoberts per nous estrats. 
La configuració resultant és una deposició en ventall de l’estratificació dels 
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conglomerats, donant lloc a una discordança progressiva. La discordança 
progressiva que els estrats del Paleogen formen a Collegats rep el nom de 
l’Espluga de Cuberes, ja que és en aquest indret on es troba una cova formada 
per erosió càrstica de les formacions conglomeràtiques. La discordança 
progressiva, poc reconeixible al fons del congost, presenta les millors condicions 
d’aflorament en aquesta localitat. 
 

 

Conglomerats de Collegats (colors 
ocres i groguencs) disposats en clara 
discordança progressiva sobre les 
calcàries del Cretaci superior (Fm. 
Santa Fe) a l'Espluga de Cuberes. 
Foto: J.A. Muñoz. 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
Els propis de la geozona.  

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Els propis de la geozona.  

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Els propis de la geozona. 
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