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GEÒTOP 121 FORMACIÓ CASTISSENT A MAS DE FARO 

INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
La Conca de Tremp es reconeguda arreu del món per la seva riquesa geològica. 
Milers de científics i estudiants de tots els nivells, es formen en aquests indrets del 
Prepirineu lleidatà i tots ells es posen d’acord en dir que aquesta conca és un 
llibre obert per a la geologia i altres ciències.  
És difícil poder destacar o ressaltar una zona en concret degut a la seva 
importància global però, hi ha un punt realment destacat dins d’aquest món i que 
rep el nom de Mas de Faro. Situat en la carretera comarcal 1311, entre les 
poblacions de Tremp (Pallars Jussà, Lleida) i Pont de Montanyana (Província 
d’Osca) es pot observar una geologia tant atractiva que ha fet d’aquest punt, un 
dels afloraments més visitats d’Europa. Gran nombre d’aficionats i professionals, 
així com alumnes de Geologia d’universitats espanyoles i estrangeres i sobretot, 
personal de companyies petroleres la utilitzen per a l’ensenyament pràctic 
d’aquesta ciència de la Terra.  
Aquesta última consideració en la jerarquia d’interès per al geòtop referent a la 
geologia del petroli, no deixa de ser la raó més destacada de la internacionalitat 
d’aquest aflorament i perquè no dir-ho, de la seva consideració dins d’aquesta 
catalogació de geòtops i geozones. Les grans empreses de l’or negre han trobat 
en el geòtop de Mas de Faro, un del models més excepcionals de reservori de tot 
el continent, raó que han aprofitat, com hem dit anteriorment, per formar els seus 
professionals per poder deduir estructures potencialment riques en aquests 
combustibles tant preciats. 
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Les sorrenques de la Formació 
Castissent al clàssic aflorament de 
Mas de Faro. 
Foto: O. Oms 
 

COMARCA: Pallars Jussà MUNICIPI(S): Tremp 
 

DADES FISIOGRÀFIQUES 
El geòtop de Mas de Faro es troba dins l’anomenada Conca de Tremp-Graus, 
situada dins d’una gran depressió de la Catalunya pirinenca. Més concretament 
ens situaríem dins les Serres Interiors del Prepirineu occidental a la província de 
Lleida, comarca del Pallars Jussà. Aquesta zona del Prepirineu està vigilada al 
nord per la zona axial pirinenca i al sud per la regió de les Serres Marginals o 
Exteriors, que ens separen de la depressió de l’Ebre.  
Endinsant-nos dins d’aquestes Serres Interiors trobem les grans serres de Sant 
Gervàs (1.834 m) i Boumort (2.070 m) delimitant el nord i el gran i majestuós 
Montsec delimitant el sud. 
El riu Noguera Pallaresa obre aquesta conca per la seva part oriental oferint pel 
pas d’aquestes dues alineacions llargs i profunds congosts, el de Collegats (al 
nord) i el de Terradets (al sud), que divideix el Montsec d’Ares (1.678 m) en la 
seva cara meridional i el Montsec de Rúbies (1.657 m). A llevant, les serres de 
Comiols (1.356 m) i del Grau de Moles (1.263 m) la separen de la conca del 
Segre; a ponent les serres de Montllobar (1.102’5 m) i de Lleràs (1.689 m) la 
separen de la Noguera Ribagorzana que ens dona un espectacular congost en 
travessar el Montsec: Bon-Remei.  
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Aquesta descripció és purament fisiogràfica, parlant en termes de geologia i de 
genètica de conques, és coneguda  com la Conca de Tremp-Graus la qual cosa 
ens impliquen uns límits orientals més allunyats. Aquesta consideració ha estat 
proposada degut a la ubicació del Mas de Faro el qual queda a l’oest del Coll de 
Montllobar, límit de ponent anteriorment proposat. Agafant aquesta nova extensió 
de la conca i a més a detall, el Geòtop de Mas de Faro quedaria situat d’est a oest 
per dos elements geogràfics ben definits, el Coll de Montllobar (o en més detall el 
Tossal Gros de 1082 m)  i la vall del riu Noguera Ribagorzana respectivament. En 
quan als límits septentrional i meridional queda limitat pel Barranc de La Vileta i el 
Coll del Masiot respectivament. 

CONDICIONS D’ACCÉS 
La xarxa bàsica de carreteres en aquesta zona està bàsicament formada per dos 
eixos viaris que circulen paral·lels als dos cursos fluvials principals: 
A) 
- La carretera C-147 (en breu passarà a ser la C-13) que, seguint el curs de la 
Noguera Pallaresa, entra a la comarca pel nord al congost de Collegats i surt, al 
dud pel congost de Terradets i d’on comunica amb Lleida i Barcelona. 
Funcionalment és l’eix més important de la comarca del Pallars Jussà, tant per la 
seva funció d’estructuració de la xarxa viària de la comarca, com perquè facilita la 
comunicació directa a les principals poblacions de la comarca. El tram que 
pertany a l’eix pirinenc (Collegats-La Pobla de Segur) rep el nom de N-260. 
- La carretera C-144, que estableix la conexió entre el Pallars Jussà i l’Alta 
Ribagorça. El seu traçat uneix La Pobla de Segur i el Pont de Suert passant per 
Senterada i prop de Sarroca de Bellera, arribant al límit comarcal abans del Coll 
de Perves, per on podem comunicar-nos amb França. Quan forma part de l’eix 
pirinenc, la seva nomenclatura és N-260. 
B) 
- L’altra via important és la N-230 que tot i no entrar en el marc d’influència de la 
comarca del Pallars Jussà, representa un llaç d’unió entre nuclis com Lleida i 
Viella. També representa el principal recurs per l’accés a França, degut al seu 
caire nacional. 
En general, veiem que el flux més important adquireix un sentit vertical (N-S o S-
N) ja sigui per la part occidental o aragonesa (N-240) o per la oriental (C-13). 
Aquestes dues vies estan unides per la comarcal 1311, enllaçant les poblacions 
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de Tremp a l’est i de Pont de Montanyana (província d’Osca) a l’oest, aquesta 
última més propera al nostre geòtop. 
Hem de destacar la pèrdua excessiva de trànsit que ha anat produint-se en 
aquesta carretera des de fa molts anys. Això, unit amb la quasi nul·la presència de 
nuclis habitats o el que és el mateix, absència de manipulació de l’home en tots 
els terrenys veïns, fan que aquesta zona adquireixi major importància. Aquestes 
característiques són extensibles a tota la Conca de Tremp (recordem que parlem 
d’una de les comarques més despoblades i deprimides de Catalunya) i han fet 
possible, entre altres singularitats importants, que sigui una de les regions més 
visitades del món en termes de geologia. 
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ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 
Bàsicament en l’àrea del geòtop trobem boscos, conreu de secà i matolls i 
pastures. Com hem dit en algun punt anterior, les àrees urbanes representen una 
superfície ben reduïda al Pallars Jussà i també al Mas de Faro, cosa que ens 
facilita i ens prestigia en certs aspectes de patrimoni natural, com és el cas.  
La superfície conreada és, si la comparem amb altres zones de muntanya, molt 
important, de fet parlant a nivell de tota la comarca, representa un 20% de la seva 
superfície i en el Geòtop en concret, té una important representació. En conjunt, 
els conreus dominants són els cereals, els farratges i l’ametller. 
El següent ús en importància al nostre punt en qüestió són les pastures, 
juntament amb els matollars. A nivell comarcal representen un terç de la seva 
superfície. Part d’aquesta superfície correspon a terrenys que s’han guanyat als 
boscos en el decurs del temps i que han passat a augmentar els pastius. Per altra 
part cal indicar que una part important dels matollars que es poden considerar 
superfície improductiva, ateses les dificultats que ofereixen per a l’aprofitament de 
pastures; per altra part s’ha de considerar que moltes zones de matollar, 
presenten un grau d’arbrat, i en molts casos, han estat comptabilitzades com a 
bosc. 
Els boscos tot i ser importants a tota la comarca (ocupen quasi la meitat de la 
superfície) no estan gaire representats en l’àrea ocupada pel Geòtop i en 
qualsevol cas, constitueixen un tipus d’aprofitament amb un baix nivell 
d’explotació. 
Espais protegits: Els espais protegits no volen indicar l’impediment a la 
incidència de l’home, si no canalitzar-la d’una manera compatible amb la 
conservació de les característiques ecològiques que els són pròpies. 
El Decret 123/1987, de 12 de maig creà dues reserves naturals parcials al Pallars 
Jussà , situats a est i oest del Geòtop, i amb la finalitat de garantir la 
supervivència de les poblacions de llúdriga. Aquestes reserves són: la Noguera 
Ribagorzana – Mont-rebei (Sant Esteve de la Sarga, Tremp) i la Noguera 
Pallaresa – Collegats (Pobla de Segur, Pallars Jussà). 
A més dels espais indicats, podem assenyalar molts altres espais d’interès 
rellevant, aprovats per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, el 21 d’abril de 
1980 i on hi figuraven: 
- Abella de la Conca (Boumort/ Collegats-Baix Pallars). 
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- Castell de Mur (Montsec, embassament de Cellers) 
- Gavet de la Conca (Montsec, embassament de Cellers) 
- Llimiana (Montsec , embassament de Cellers) 
- Pallars Jussà (Boumort / Collegats –Baix Pallars, Congost de Collegats, Sant 
Gervàs) 
- La Pobla de Segur (Boumort / Collegats-Baix Pallars, Congost de Collegats, 
Sant Gervàs) 
- Salàs de Pallars (Sant Gervàs) 
- Sant Esteve de la Sarga (Montsec) 
- Senterada (Sant Gervàs) 
- La Torre de Cabdella (Montsent del Pallars) 
- Tremp (Sant Gervàs, embassament de Cellers) 
El Pla d’Espais d’Interès Natural adopta la selecció i protecció bàsica d’aquells 
espais naturals que presenten un alt grau d’interès, referit a un àmbit del territori 
de Catalunya. Els PEIN elaborats per la Direcció General de Medi Ambient i la 
Direcció General de Medi Natural, inclou els següents espais naturals: 
- Montsent de Pallars (1) 
- Filià (2) 
- Serra de Boumort (6) 
- Serra de Carreu (7) 
- Collegats (5) 
- Serra de Sant Gervàs (3) 
- Alta vall de Serradell (4) 
- Estanys de Basturs (9) 
- Serra Mitjana (8) 
- Serra del Montsec (10) 
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SITUACIÓ GEOLÒGICA 

SITUACIÓ GEOLÒGICA 
Per resumir el context geològic d’aquesta zona és necessari recordar la gran 
alineació muntanyosa que formen els Pirineus i el que aquesta va significar a 
nivell geològic.  
Els Pirineus es varen formar entre el Cretaci superior i el Miocè com a resultat de 
la convergència N-S entre la placa Ibèrica i Europea.  
Durant l’era Secundària, fins a mitjans del Cretaci, ens trobem amb un règim 
extensiu d’aquestes dues plaques o el que és el mateix, es comencen a separar. 
Això va provocar l’aparició de falles normals d’orientacions diverses i que donaren 
lloc a  depressions entre ambdues que el mar cobrí ràpidament.  
Durant el Cretaci superior aquestes plaques es varen començar a apropar alhora 
que Ibèria experimentà un moviment de rotació cap al SE, com a resultat de 
l’obertura del golf de Gasconya. Això va iniciar la col·lisió entre Ibèria i la placa 
europea formant l’orògen pirinenc. Aquests provocaren que les falles normals que 
limitaven les conques originades en l’època distensiva passessin ara a falles 
inverses, cosa que ocasionà la formació de sistemes o fronts d’encavalcament.  
Cadascuna de les làmines d’encavalcament començaren a lliscar cap al nord, en 
la seva cara septentrional (Zona Nordpirinenca de Choukroune i Séguret, 1973) i 
cap al sud en la seva cara meridional. Aquesta inclou: 1) l’anomenada Zona Axial, 
que consisteix en un important aflorament de base hercínica estructurat en un 
sistema de làmines encavalcants alpines apilades antiformalment (Parish, 1984; 
Williams i Fisher, 1984) i 2) Zona Sudpirinenca o Prepirineu meridional, 
caracteritzada per un conjunt imbricat de làmines de cobertora (Séguret, 1972; 
Camara i Klimowitz, 1985). 
La sedimentació en aquesta conca d’avantpaís meridional, es produeix mentre la 
seqüència d’encavalcaments progressa cap al sud, trobant-se que els materials 
més antics de les conques pirinenques (del Cretaci superior-Maastrichtià- a 
l’Eocè) són tranportats a coll-i-be damunt les làmines d’encavalcament, com és el 
cas de les conques de Ripoll, Tremp-Graus (aquí inclouríem l’al·logrup Castissen, 
materials que conformen el Geòtop de Mas de Faro) i Àger. En canvi, els 
materials més moderns (Oligocè-Miocè) es troben sobretot dipositats al S del front 
d’encavalcament, a la conca de l’Ebre, el substrat de la qual és el propi avantpaís 
no deformat pels encavalcaments. 



 
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 

 
 

 

PARAULES CLAU 
Conca d'avantpaís, Conca de Tremp, Reservori, Al·logrup, Formació, Zona 
Sudpirinenca, Eocè inferior, Terciari, Lutita, Conglomerat, Arenita, Gres, Avinguda 
catastròfica, Sedimentació fluvial, Sedimentologia, Estra, Estratigrafia, Barra 
sigmoidal, Pirineus 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA 

TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
La Conca de Tremp pertany a les regions clàssiques de la geologia europea. Fa 
més de mig segle que anualment es visitada per un gran nombre de geòlegs ja 
siguin professionals com aficionats, així com alumnes de Geologia d’universitats 
no sols de totes les comunitats autònomes (Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat de Barcelona, Universitat de Salamanca, Universitat Complutense de 
Madrid, etc.) sinó també estrangeres (Universitat de Tubingen, Universitat de 
Parma, Bologna, Leiden, Utrecht, etc.) i personal de companyies de petroli que 
utilitzen aquestes contrades i en especial el Mas de Faro (geòtop) per a 
l’ensenyament pràctic del món de la geologia. 
Aquesta popularitat es deu a la gran varietat de paleoambients que van des de 
margues i gresos formats a mar obert  i profund, fins a argiles i graves típiques de 
terres àrides, passant per esculls i dipòsits de plana de marea. L’observació en els 
excel·lents afloraments de les textures i estructures sedimentològiques, dels 
canvis litològics laterals i verticals, així com la presència do nombrosos fòssils, 
permeten la reconstrucció i observació de l’origen dels sediments i dels processos 
que els han originat. 
La possibilitat que dóna aquesta conca de poder observar i tocar totes aquestes 
característiques en un espai reduït i/o amb una escala adient, és difícil trobar en 
altres conques europees i fins i tot a nivell mundial. També hem de destacar que 
l’orogènia alpina va ser generosos amb nosaltres i no va mostrar tanta intensitat 
com a altres serralades de cinyell alpino-himalaienc i fa que siguin un bon 
exemple del fenomen de formació de les serralades muntanyoses. 
Aquestes alabances a la conca de Tremp no són gratuïtes, al contrari, són 
inacabables les cites bibliogràfiques i autors que han divulgat els coneixements de 
la geologia d’aquests indrets arreu del món, sense anar més lluny, la fulla de 
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Tremp editada per l’ITGE comença per unes paraules sense preàmbuls en cap de 
les fulles geològiques publicades: “Las peculiaridades geológicas de ésta región 
han hecho que sea una de las áreas donde se han formado de todo el mundo, ya 
que ha servido como una zona de enseñanza práctica de muchas universidades. 
La continuada investigación que sobre ella se ha realizado es la causa de que 
además, sea área de reciclage (“escuelas” con sede en Tremp) de geólogos del 
petróleo.” 
Per totes aquestes qüestions és difícil posar davant una qüestió científica o 
docent; o més encara si és d’interès local, regional, etc. És ben palès que la 
conca dóna per poder fer investigacions a tots els nivells i al mateix temps poder 
mostrar i tocar les coses que sempre ens han explicat els llibres o professors i que 
no acabem de veure mai: una simple falla, plecs, materials i ambients de tot tipus, 
etc.  
El Mas de Faro és sense cap mena de dubte, un dels punts més destacats 
d’aquest extensiu currículum geològic de la Conca de Tremp. Reciclant paraules 
anteriorment citades, hem de destacar aquest Geòtop com un dels afloraments 
més visitats d’Europa degut, entre d’altres característiques, a la peculiaritat de 
mostrar estructures tant extraordinàries, que han permès formar un dels models 
més excepcionals de reservori de combustibles tant preciats com el petroli i el 
gas, cosa que explica aquesta presència contínua dels nombrosos professionals 
procedents de les millors empreses del món del cru. 

Interès turístic: 1,5 
Interès didàctic (nivell divulgatiu i d’ensenyament bàsic): 1,5 
Interès didàctic (ensenyament a nivells mig i superior): 3 
Interès científic: 5 

ANÀLISI COMPARATIVA 
Són moltes les referències geològiques de la Conca de Tremp cosa que justifica 
la gran quantitat d’afloraments que s’han estudiat i visitat en més de mig segle 
d’observacions. Sense anar més lluny, en aquesta mateixa àrea i a no més de 10 
km seguint la mateixa carretera comarcal 1311, podem observar els magnífics 
afloraments de l’estratotip de l’Ilerdià, que han estat inclosos dins d’aquesta 
catalogació de geòtops i geozones. Però a banda de la catalogació podem citar 
molts punts geològicament destacables.  
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En aquest punt de descripció comparativa, ens agradaria mostrar aquesta imatge 
de gran densitat de llocs que reuneix les zones properes al geòtop de Mas de 
Faro i que com hem dit, és una característica força excepcional. Aquesta 
peculiaritat la podríem acotar al municipi de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà 
o arribant a conjuntar comarques i fins i tot, comunitats autònomes diferents. Així 
doncs tenim les grans descobertes de restes de dinosaures a La Posa, els Nerets, 
Abella de la Conca al Pallars Jussà, Camarasa a La Noguera, Areny a la província 
d’Osca, etc.  
També podem parlar de punts paleontològicament destacables com Roc de 
Santa, Sossís, Collades de Basturs, Torre del Moro, Barranc de Forals, Torre de 
Montllobar i en definitiva tota la Conca de Tremp al Pallars Jussà, o la Pedrera de 
Rúbies, la Cabrua , jaciment de les Saleres i de la Masia de l’Hereuet a la 
Noguera. 
A nivell estratigràfic i sedimentològic es impossible enumerar tots els punts que 
mereixen una menció especial perquè tant la Conca de Tremp, Montsec i la 
Conca d’Àger, formen possiblement la zona més explotada en aquestes 
temàtiques geològiques. En aquest punt hem de dir que l’excepcionalitat tant 
destacada que adquireix el geòtop de Mas de Faro com a model de reservori, és 
difícil observar-la en molt indrets no només de Catalunya sinó de la resta 
d’Europa. 
Tot seguit descriurem alguns dels punts que hem destacat anteriorment i que 
popularitzen aquestes contrades:  
Pedrera de Rúbies: Aquest jaciment és un dels més reconeguts d’Europa, degut 
a la quantitat de restes fòssils que ha proporcionat. Fou descobert a finals del 
segle passat per l’enginyer de mines Lluís Maria Vidal durant una campanya 
d’exploració per a buscar calcària litogràfica que aleshores s’utilitzava en arts 
gràfiques per imprimir. No només va sobtar la quantitat de restes sinó la seva 
espectacular conservació, producte entre altres causes, d’un tamany de gra molt fi 
(calcàries micrítiques) depositat en el fons d’un llac del Cretaci inferior. Restes 
d’animals invertebrats com insectes i crustacis, vertebrats com peixos , amfibis, 
rèptils i aus també, restes vegetals pertanyents a les pteròfites o plantes sense 
flor i a fanerògames.  
Restes de dinosaures: S’han trobat moltes restes d’aquests popularíssims 
animals contant icnites, fragments d’ossos i ous. 
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Alguns dels llocs més característics són Abella de la Conca (jaciment de petjades 
a la Serra d’Abella), Isona (Jaciment de petjades de dinosaure al barranc de la 
Posa), Basturs (Jaciment de restes òssies i d’ous), Orcau (Jaciment de restes 
òssies i d’ous), Sant Romà (Jaciment de restes òssies i petjades), “els Nerets” a 
Vilamitjana i Suterranya (Jaciment d’ous), Areny (Osca, restes òssies), etc. Tot 
això ha provocat grans moviments respecte a la dinosaurologia, fins el punt de 
promoure el “Parc Cretaci” a la Conca Dellà, gaudir d’un Museu a Isona, on a part 
de veure aquesta mena de restes es poden contemplar troballes arqueològiques, 
organitzar esdeveniments com el primer congrés internacional d’ous i cries de 
dinosaure, etc. 
Punts d’interès geomorfològic 
Els llacs de Basturs 
Inestabilitats grabitatòries (falles rotacionals, etc. ) a Puigcercós, Sant Salvador de 
Toló, Llimiana, etc. 
Altres jaciments paleontològics: Roc de Santa i Sossís, prop de la localitat de 
La Pobla de Segur. Són dos importants jaciments corresponents a l’Eocè superior 
on s’ha pogut trobar nombrosa fauna mastològica. 
Torre del Moro, Barranc de Forals i Torre de Montllobar, prop de la Geozona, 
justament al nord de la carretera on situem el nostre geòtop. Representen 
sediments de l’Eocè inferior-mig i s’han pogut trobar restes de mamífers 
condilartres, Phena codus villaltae (Crusafont, 1955) i Spaniella carezi (Crusafont i 
Rosell, 1967). 
Collades de Basturs (rudistes, coralls, etc. del Cretaci superior). 
Jaciment de les Saleres i de la Masia de l’Hereuet, situats a l’extrem oriental i 
extrem occidental respectivament, de la conca d’Àger. Aquesta situada al sud de 
la Conca de Tremp, ambdòs separades per la làmina encavalcant del Montsec. 
Són dos punts singulars, on s’han trobat importants i nombroses restes de 
vertebrats. 

RELACIONS AMB ALTRES VALORS PATRIMONIALS 
En aquest punt descriurem aquells valors patrimonials més pròxims al Geòtop 
però també, aquells que tot i situar-se en altres indrets de la comarca, mereixen 
una menció especial.  
Castells i altres construccions d’arquitectura militar (per nuclis): 
- Castellnou del Montsec: Vila closa de Castellnou de Montsec (antic 
castell/romànic/ 
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s. XVII). 
- Isona: Muralles romanes. 
- Llordà: Castell de Llordà. 
- Mur: Castell de Mur (romànic). 
- Orcau: Castell d’Orcau, Recinte fortificat d’Orcau. 
- Sant Miquel de la Vall: Castell de Sant Gervàs (romànic). 
- Serradell: Castell de Serradell (romànic) 
- Conjunt troglodític de Sorta (romànic) 
Dòlmens: 
- Cadolla: La casa encantada; Edat del Bronze mig (1500 i el 1200 a. C.) 
- Cèrvoles: Cabaneta dels Moros; Calcolític (2200-1200 a. .C.) 
- Mas Rosell (Senterada): Dòlmen de Mas Pallarés; Bronze mig (1500-1200 a. C.) 
- Montsor: La llosana; Calcolític (2200-1800 a. C.), Bronze  
(1800-1000 a. C.) 
- Reguard: Cabana del Moro de Reguard; Bronze (1800-1200 a. C.) 
Fauna característica: 
- Cèrvols: A la Serra de Boumort és fàcil veure’ls ja que dins la zona protegida es 
mouen amb total llibertat. 
- Llúdrigues: Les trobem en dues zones que corresponen a espais protegits, 
Noguera Ribagorzana-Mont-Rebei (S. Esteve de la Sarga/Tremp) 11 Km., 
Noguera Pallaresa-Collegats (Pobla de Segur/Pallars Jussà) 5 km.) i Noguera 
Pallaresa (Embassament de Cellers fins a Tremp). 
- Aus aquàtiques: Bernat pescaire, etc. 
- Isard: Zones de Manyanet i Capdella. 
- Porcs seglars, guineus, teixons, fegines, conills, perdius, guatlles, gats fers, etc. 
- Voltors, trencalossos i àguiles de diversos tipus: Als espadats de Roc de 
Benavent i Roca Roia i Roc de Santa de Pessonada, n’hi ha colònies importants. 
Altres elements importants: 
- Aramunt: Necròpolis romana, prop del desaparegut poble de Sant Miquel 
d’Aramunt. 
- Guàrdia: Escultura a Jacint de Casanova. Important retaule barroc (església 
parroquial). 
- Isona: Restes arqueològiques romanes i ibèriques del segle II a. C. Al IV d. C. 
- Llimiana: Jaciment del Paleolític mitjà i superior (100.000 -10.000 a. C.) i del 
Bronze mitjà (1500 – 1200 a. C.) – Cova dels Murisecs. 



 
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 

 
 

- Orcau: Sagrari amb pintures gòtiques, d’àmplies dimensions. 
- Toralla: Restes del Neolític final (cova de Toralla). 
- Tremp: Pou de Gel. Pintures rupestres a la Serra de Sant Gervàs (La Terreta). 

RELLEVÀNCIA GEOLÒGICA 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CONTEXTUALITZACIÓ (ESPAI/TEMPS) 
La serralada de col·lisió pirinenca, s’estén de forma lineal uns 1000 km al nord de 
la Península Ibèrica, fent de frontera natural entre França i Espanya. Aquesta 
serralada forma part de l'orogen Alpí del sistema Mediterrani occidental, i 
consisteix en un cinturó de plecs i encavalcaments d'orientació aproximada est-
oest, que es va desenvolupar entre el Cretàcic Superior i el Miocè Inferior, com a 
conseqüència de la convergència entre les plaques Ibèrica i Europea 
(euroasiàtica). 
Aquest orogen s'ajusta molt bé als models de serralades de col·lisió, amb zones 
d'avantpaís amb doble vergència, cap al sud a la part Ibèrica (zona sud), i cap al 
nord a la part d'Aquitània (zona nord). Els principals elements tectònics de la 
cadena pirinenca, de nord a sud, són: 
- La conca d'Aquitània, que constitueix l'avantpaís septentrional, i és reomplerta 
per dipòsits d’edats  entre l’Eocè i els dipòsits molàssics miocènics. 
- La Zona Nord Pirinenca, queda delimitada al nord, per l’encavalcament frontal 
Nord-Pirinenc i al sud, per la falla Nord-Pirinenca. 
- La Falla Nord-Pirinenca, que representa la sutura entre la placa Ibèrica i 
l’Europea. 
- La Zona Axial, constituïda per roques no metamorfitzades del sòcol Herzínic, 
constitueix la part més elevada de la serralada. 
- La zona Sud Pirinenca, que enregistra la sedimentació de les unitats del 
Cretàci superior i del Terciari del reompliment de la conca d’avantpaís meridional 
en el darrer cas. 
- La conca de l’Ebre, delimitada al nord per les serres marginals, que representa 
l’avantpaís meridional relativament indeformat. Es caracteritza pels sediments 
terciaris dèbilment plegats que reposen directament sobre el sòcol Herzínic. 
A la part sud-pirinenca, podem agrupar, en funció de les característiques 
estructurals i estratigràfiques, diferents unitats bàsiques: Les làmines 
encavalcants superiors i les làmines encavalcants inferiors. 
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Les làmines encavalcants superiors consisteixen en roques de la cobertora, 
principalment d’edat mesozoica, i són: Cotiella, Bòixols, Montsec i Serres 
Marginals, al Pirineu central i  els encavalcaments del Pedraforca i de l’Empordà 
al Pirineu oriental. 
Les làmines encavalcants inferiors involucren roques del sòcol i de la cobertora. 
La successió de la cobertora està caracteritzada per una successió mesozoica, 
incompleta i reduïda, coberta per les làmines encavalcants superiors paleocenes, 
prèviament emplaçades. Així, tenim les làmines encavalcants de Gavarnie i de les 
Nogueres als Pirineus centrals. Per sota de les roques de la cobertora, el sòcol de 
les làmines encavalcants inferiors està afectat per encavalcaments que han apilat, 
unitats del sòcol, com es pot demostrar a l’apilament antiformal “antiformal stack” 
del Freser, als Pirineus orientals. 
La zona sud-pirinenca, que enregistra la sedimentació de les unitats del Cretaci 
Superior i Terciari del reompliment de la conca d'avantpaís, pot ser dividida en 
dues conques, la de Ripoll, a l'est, i la de Tremp-Jaca, a l'oest, essent, aquesta 
última, la que fa de context regional del nostre Geòtop. Les dues conques van 
tenir una evolució similar. Desprès de la inversió de les conques distensives, 
podem distingir un primer període, ja terciari (post Paleocé), que inclou fàcies 
profundes fins al Lutecià. Aquest, és coetani amb els dipòsits soms, que ocuparen 
una gran extensió de la part alta de la unitat del Pirineu central meridional. La 
conca de Tremp-Jaca reposa sobre els materials mesozoics carbonatats, que a la 
vegada reposen sobre el sòcol Herzinià.  
Aquesta conca d'avantpaís, amb orientació est-sud-est – oest-nord-oest, 
originàriament estava oberta cap a l'Oceà Atlàntic, i estava limitada al nord per la 
Zona Axial pirinenca,  al sud per les Serres Marginals, i a l'est per la falla del 
Segre que la separava de la conca de Ripoll. 
Aquesta conca va ser reomplerta per un conjunt de unitats de forma sintectònica, 
amb edats que van, com ja s'ha dit, entre el Cretaci superior i l'Eocè superior. 
Els mantells van anar propagant-se cap al sud i cap a l'oest durant el Paleocè, 
l’Eocè i fins i tot al Miocè Inferior. El fet de l’emplaçament d’un apilament 
antiformal “antiformal stack” a la Zona Axial provocà un important canvi 
paleogeogràfic de la conca d'avantpaís Sud-pirinenca, desplaçant, cap al Sud, el 
depocentre principal de la conca, i incorporant, a la làmina encavalcant, part de 
les unitats sedimentàries prèviament esmentades. 
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La conca d’avantpaís del Pirineu Centre-meridional, conca de Tremp-Jaca, pot ser 
dividida (segons Mutti et al., 1985b) en dues conques principals, (1) La Conca 
Interna, que es desenvolupà prèviament a la fase deformativa més forta de l’Eocè 
Mig tardà, i (2) la Conca Externa, formada posteriorment a l'esmentada fase 
tectònica, entre la Conca Interna i la Conca Externa, el límit és transicional i es 
localitza als materials Bartonians (final de l’Eocè mig) de la seqüència de Jaca 
(Remacha et al., 1998). 
La Conca Interna, és dividida en tres parts (Mutti et al., 1985), corresponents a la 
proximal, mitja i distal, respectivament també determinades conca amb 
sedimentació principalment continental, Central, caracteritzada per sedimentació 
predominantment turbidítica de talús i parts proximals, i Occidental, amb lòbuls 
turbidítics i sediments de plana abissal.  
Aquesta conca d'avantpaís té dos subconques proximals (al sector Oriental), la 
majoria del temps essent una sola conca piggy-back (Nijman, 1998): les Conques 
d’Àger i Tremp. 
Aquest sector oriental es juxtaposa a la conca foredeep al oest, on es sedimenten 
materials marins profunds que constitueixen el Grup d’Hecho en el sentit de Mutti 
et al. (1972). 
La zona de Mas de Faro es troba emplaçada en el sector oriental, concretament 
entre  l’encavalcament del Montsec i el de Bòixols, i entre la vall del riu Noguera 
Ribagorzana i el coll de Montllobar.  

RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC 
Ja hem parlat de la gran rellevància geològica que el Geòtop té a tots els nivells 
de formació i a molts indrets del planeta. Tot seguit el descriurem segons marcs o 
disciplines geològiques diferents: 
Marc estructural 
El Paleocè inferior de la Conca de Tremp correspon al sector est  de la Conca 
d’Avantpaís sud-pirinenca central (Mutti et al. 1988). Aquesta conca d’avantpaís 
envolta la Zona Axial del Pirineus en la direcció E-W quedant oberta cap a 
l’Atlàntic. El front d’encavalcament de les Serres Marginals formen la part 
meridional d’aquesta conca. 
La Conca Foreland Sud-pirinenca Central es va formar durant la orogènia alpina 
producte de la rotació i colisió oblícua de Iberia amb la placa europea 
(Choukroune, 1976). Inicialment, la forta obliqüitat de la col·lisió va causar  una 
conca en règim transpressiu (Puigdefàbregas & Souquet 1986). Durant el 
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Paleogen inferior, aquest règim de la conca va canviar a un tipus de conca 
d’avantpaís amb el moviment dels encavalcaments en direcció sud-oest (Garrido 
1983, Eichenseer 1988, Nijman 1988). Durant aquest període de temps, la Conca 
de Tremp va passar a situar-se al sostre de l’encavalcament del Montsec. 
La part nord de la conca està representada per el conjunt d’encavalcaments de 
Sant Corneli, Col de Vent i Turbó. A l’encavalcament de Sant Corneli al nord-est 
de la Geozona, la màxima activitat dels encavalcaments va començar durant el 
Maastrichtià (Cretaci superior) (Simó 1985) desplaçant-se progressivament cap a 
l’oest. L’encavalcament de Col de Vent començà l’increment de la seva activitat 
durant el Tanetià (Paleocè superior) (Eichenseer 1988), i el del Turbó, per altra 
banda, afectà l’evolució sedimentària durant l’Ilerdià.  
La part meridional de la Conca de Tremp queda en el cim de l’anticlinal format per 
l’encavalcament del Montsec. L’incipient desenganxament del la làmina 
d’encavalcament del Montsec va succeir durant el final del Cretaci (Rosell). Durant 
l’Ilerdià inferior, l’increment de l’aixecament del front de l’encavalcament de 
l’anticlinal va causar un canvi en la direcció de l’eix de la conca marina cap al 
nord. La màxima càrrega probablement tingué lloc principalment per la 
emergència d’una part de l’encavalcament del Montsec durant la part mitja de 
l’Ilerdià superior (Mutti et al. 1985, 1988). Finalment, l’encavalcament fossilitzà per 
materials clàstics al·luvials de l’Eocè terminal o Cuisià (Garrido 1973). 
En definitiva el desenvolupament estructural de la Conca de Tremp durant el 
Paleogen mostra la transició d’un règim de conca transpressiva a un de conca 
d’avantpaís.  
Marc estratigràfic 
L’estratigrafia dels materials que composen el Mas de Faro han estat objecte 
d’estudi de nombrosos autors. En aquest treball hem cregut idoni utilitzar la 
subdivisió estratigràfica proposta per Remacha et al. (1998) que modifica la 
subdivisió de Mutti et al. (1988). En aquesta successió distingim:  
El Geòtop de Mas de Faro l’inclouríem dins l’Al·logrup Castissen (Cuisià mig-
superior ) és a dir fase terminal de l’Eocè inferior, amb una durada aproximada de 
3 milions d’anys.  
Divisions estratigràfiques de l’Eocè sud-central de Remacha et al. (1998). 
Prèviament a la sedimentació de l’Al·logrup Castissent, tenim un conjunt d’unitats 
estratigràfiques. El Grup Calcàries amb Alveolines és el més antic, i consta d’un 
nivell carbonatat sedimentat a l’Ilerdià. Aquests materials tenen un contingut 
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important en Alveolines, i una extensió que abasta tota la conca d’avantpaís 
pirinenca així com bona part de la Conca de l’Ebre.  
Els sediments immediatament posteriors a les Calcàries amb Alveolines són els 
que conformen l’Al·logrup Fígols. Els materials d’aquest al·logrup enregistren, 
durant l’Ilerdià mig i superior, el retorn de la sedimentació siliciclàstica desprès de 
la transgressió de les calcàries amb Alveolines.  
Posteriorment a l’Al·logrup Fígols, i subjacent a l’Al·logrup Castissent trobem 
l’Al·logrup Castigaleu, que es sedimenta durant el Cuisià inferior i mig, mitjançant 
un complex deltaic lleugerament influenciat per marees, i equivalent cap al nord i 
nord-est a sistemes deposicionals grollers de vano al·luvial  (Nijman i Nio, 1975; 
Friend et al., 1981; Mutti et al., 1988; Puigdefàbregas, 1989). 
L’al·logrup Castissen que és el que ens ocupa en aquest treball del Geòtop de 
Mas de Faro,  enregistra un important restrenyiment de la conca associat a la 
“mise en place” del mantell del Cotiella (Mutti et al., 1988), concordant amb una 
marcada regressió cap a l’oest. La part bassal està constituïda per un conjunt de 
cossos arenosos amb provinences nord i nord–est, que constitueix un sistema 
fluvial que correspon a la Formació Castissent pròpiament dita (Nijman i Nio, 1975 
i Marzo et al. 1988), que cap a conca adquireix característiques deltàiques amb 
subtils retocs mareals. La part superior del grup és representada per una 
successió transgressiva de pelites  marines que cap a terra passen a pelites 
continentals. A la part més alta trobem els dipòsits de conglomerats i de cons 
al·luvials que constitueixen  els moment de l’estadi de nivell alt “highstand”. Per 
sobre d’aquests materials trobem els que conformen l’al·logrup Santaliestra. 
Aquests materials es dipositen durant l'etapa final de reompliment de la conca en 
la part intermitja de l’Eocè mig (al Lutecià inferior i mig), i estan composats per 
materials conglomeràtics i arenosos de ventalls al·luvials amb els corresponents 
equivalents deltaics i de plataforma cap a la part oest de la conca, i també 
progradant cap a oest. 
Marc sedimentari (formació Castissent) 
 Aquesta formació va ser descrita per primer cop per Van Eden (1970), que la va 
descriure com a “litofàcies destructiva”. Tot i això, la definició formal de la 
Formació la va fer en Nijman i Nio (1975). 
Al treball d’en Nijman i Nio (1975) es van diferenciar tres unitats sorrenques 
superposades, que van ser observades a diferents afloraments i amb potències 
variables (fins a 20 m la més potent). La formació va ser considerada com una 
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successió  de seqüències de barres de meandre de gra groller a la zona proximal. 
Tot i això també s’observaren sorres grolleres i conglomerats amb nivells 
intercalats d’argiles, que indicaven complexes fluvials de tipus trenat. 
Els autors van comparar aquestes característiques amb dos models basats en 
l’actualisme, un de poca sinuositat als rius Amite i Colorado (Texas) per McGowen 
i Gardner (1970) i un altre d’alta sinuositat al riu Endrick (Escòcia) per Bluck 
(1971). Les barres gravoses van ser assimilades als canals de “chute” que es 
formen en els rius de baixa sinuositat en els moments d’avinguda, quan el corrent 
degut a l’energia que té erosiona la barra de meandre, creant el canal de “chute” i 
deixant una sèrie de dipòsits gravosos i de granulometries grolleres com a barres. 
Als rius d’alta sinuositat, en canvi, els corrents no eren tant forts i les barres eren 
dipositades a l’àpex de la barra de meandre, mostrant les relacions de 
interdigitació amb les barres sorrenques subjacents.  
En quant a la paleogeografia, van considerar els afloraments de l’àrea del riu 
Noguera Ribagorçana com a pertanyents a un únic riu, amb barres de meandre 
de gra groller, emplaçats en una plana deltaica proximal. 
El primer estudi  de caire estrictament sedimentològic de la Formació Castissent 
(principalment a la vall del Noguera Ribagorçana) va ser el d’en Nijman i 
Puigdefàbregas (1978). El primer estudi es va centrar en la Formació Castissent i 
com a resultat de la deposició de barres de meandre de gra groller. Un altre estudi 
important va ser el de Puigdefàbregas i Van Vliet (1978), que estudia els corrents 
meandriformes de gra fi en afloraments de l’Al·logrup Castigaleu. Aquest treball 
ens proporciona bons exemples de l’arquitectura dels dipòsits de plana fluvial i 
dels cossos de deposició dels corrents meandriformes construïts per acreció 
lateral o per canals multiepisòdics. 
La primera aproximació detallada de l’arquitectura de la formació Castissent per a 
l’àrea del Noguera Ribagorçana, va ser la de Marzo et al. (1988), que es va 
centrar a la part baixa de l’Al·logrup, realitzant una correlació entre als afloraments 
de la vall del Noguera Ribagorçana i els de la Vall del Isàbena. Aquest autor ens 
proposa que la diferenciació de la Formació Castissent pot ser el resultat d’una 
caiguda del nivell de la mar al final de l’Eocè inferior (Ypresià Superior) (sensu 
Vail et al.,1977). Arrel d’aquest estudi i d’altres, es va elaborar una guia de camp, 
en la que es proporcionava una llarga llista d’afloraments espectaculars de les 
sorres de la Formació Castissent, tractant també el Grup Montanyana. 
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Al treball de Mutti et al. (1996) es parla de sistemes fluvio-deltàics dominats per 
avingudes catastròfiques, dins el marc d’una conca tectònicament activa. El 
raonament que es segueix és el de que la major part del registre sedimentari de 
l’Al·logrup és atribuït a avingudes catastròfiques, ja que el registre “normal” o 
actualista té menys potencial de preservació. Els sediments són entesos en 
condicions de sistemes al·luvials de mida mitja i petita controlats tectònicament, 
amb àrees font grans i amb zones de transferència amb gradients elevats i a prop 
del mar. Aquestes avingudes catastròfiques, amb un aport de sediments immens i 
grans quantitats d’aigua, produeixen fluxos hiperpícnics i corrents turbidítics 
relacionats. A nivell de conca es proposa un model de fàcies basat en les barres 
sigmoidals però extrapolat a gran escala (detached facies tract). 
Un treball que es va portar a terme a tot el sistema deltaic de Montanyana a la 
conca de Tremp-Graus és el de Nijman (1998), en ell es mostren 4 perfils 
transversals N-S. Es defineixen fins a 8 megaseqüències, i considerades 
aperiòdiques desprès de  correlacionar-les amb el marc cronològic proporcionat 
pels resultat magnetoestratigràfics a la vall de l’Èsera (Bentham i Burbank, 1996).  
Tot i que la majoria dels límits de seqüència estan relacionats amb variacions del 
nivell de la mar de tercer ordre, el control estructural és predominant. 
RESUM I GLOBALITZACIÓ DELS CAMPS ANTERIORS  
Formant part del reompliment de la conca d’avantpaís eocena suspirinenca 
central, trobem els materials que conformen el nostre Geòtop i que els podem 
situar dins l’al·logrup Castissent, fase terminal de l’Eocè inferior (Cuisià superior) 
amb una duració aproximada de 3 Ma.  
Aquest al·logrup també anomenant en molts dels treballs científics com la 
Formació Castissent, registra una etapa que, en un sentit ampli, pot considerar-se 
com una de les més actives de la història eocena sudpirinenca. 
En la part inferior de l’al·logrup, observem una reactivació tectònica molt intensa 
d’estructures de cobertora preexistents, incloses en el conjunt de la Unitat 
Sudpirinenca Central (en el sentit de Seguret, 1972), aleshores ben diferenciada 
durant la sedimentació de l’al·logrup i arrelada a la Zona Axial. El conjunt laminat, 
ja havia començat la formació d’una conca a collibè (piggyback basin) 
relativament complexa durant els estadis precedents (des de l’al·logrupo Fígols de 
Mutti et al., 1988), oferient les primeres etapes evolutives de la conca de Tremp-
Ager (Nijman, 1998). Durant el desenvolupament sintectònic de l’al·logrup 
Castissent aquesta conca desenvolupà certa complexitat al marge nordoccidental, 
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i la resta mostrant un caire similar a les etapes anteriors a excepció de la formació 
de relleus interns associats a la reactivació dels encavalcaments de Bóixols i 
Turbó i Montsec. 
La reactivació de les estructures del sistema de Bóixols-Turbó es posa de 
manifest durant els primers estadis de sedimentació de l’al·logrup Castissent, 
registrats principalment cap a l’oest del flanc occidental de l’anticlinal del Turbó. 
Allí, al pas per la vall de l’Isàbena, l’al·logrup arriba a la seva potència màxima. En 
aquest flanc sudoest de l’anticlinal es posa de manifest una discordança 
progressiva desenvolupada sincrònicament amb el creixement provocat per la 
reactivació de l’encavalcament del Turbó. El seu anticlinal de rampa associat 
presenta una direcció aproximada NNW-SSE. Els sediments que reomplen la 
depressió adjacent al flanc oest finalitzen amb l’entrada de les sorres del Geòtop 
de Mas de Faro (cossos A i B de Marzo et al., 1988, també a Nijman y Nio, 1975). 
Els equivalents orientals dels sediments anteriors són menys potents i es perden 
per superposició expansiva 
 sobre el marge nord de la conca de Tremp, en els relleus sinsedimentaris de 
l’aixecament estructural generat pel sistema de Bóixols-Turbó. Aquest es troba 
sobreposat a la línia de xoc frontal del sistema de sòcol, fins arribar al ventall 
al·luvial de Cajigar (d’origen nord), que subministrarà sediments al conjunt de 
drenatge axial, principalment per davant (W) de l’anticlinal del Turbó. Igualment 
aquests termes es perden per superposició expansiva al flanc E del mateix 
anticlinal. La successió per damunt del nivell de Mas de Faro adquireix 
característiques transgressives mitjançant un domini de fàcies fluvials i lacustres 
que finalitzen amb l’entrada d’una cunya marina (lutites amb Ostrea i Potamides) 
que des de l’oest envaeix la regió occidental fins la regió de Castigaleu. 
Posteriorment a aquesta superfície de màxima inundació tant el sistema de 
drenatge axial com els seus equivalents del sistema de Cajigar adquireixen 
característiques regressives, mantenint les característiques fluvials i lacustres al 
sector oriental del geòtop, fins que arriben condicions de ventall al·luvial proximal 
amb l’entrada de conglomerats succeïts per un conjunt de calcretes molt 
desenvolupades al sector. 
Després d’aquests paleosòls, la successió adquireix característiques marines, fins 
evolucionar de nou a ambients predominantment continentals.  
Un cop produïda la sedimentació del nivell del nostre geòtop (Mas de Faro) la 
secció adquireix un patró de apilament isópac fins la discordança superior. Aquest 
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fet pot ser indicatiu de l’etapa de relaxació relativa de l’activitat d’encavalcaments 
en la part occidental del replà (flat) de l’encavalcament del Montsec, etapa on la 
deformació és intensa a les rampes laterals occidentals de la Unitat Sotspirinenca 
Central (Remacha, en prep), on es produeix la formació de noves làmines de 
cobertora. 
Com a conclusió, sembla que l’activitat d’encavalcaments de cobertora durant la 
sedimentació dels materials que trobem en el Geòtop (al·logrup Castissen) es 
produeix progressivament d’est a oest. Al seu inici es reactiven els 
encavalcaments formats prèviament fins que l’escurçament es transferit cap a 
l’oest, on es generen noves làmines de cobertora en el temps que los reactivats 
passen aleshores, per un estadi de relaxació. 
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Secció N-S de la Conca Sud-Pirinenca Central mostrant la conca de Tremp sobre 
la làmina encavalcant del Montsec. 
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Esquema de correlació sintectònica de l’al·logrup Castissent. El número 3 
correspon a la  secció estratigràfica de Mas de Faro 
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Aquesta columna descriu 170 metres de sediments, ha estat elaborada a l’àrea 
del conegut aflorament de Mas de Faro que s’identifica amb el nostre geòtop. 
Abasta  tot l’Al·logrup Castissen, des del sostre de l’Al·logrup Castigaleu, fins als 
paleosòls situats a la part superior del Montservòs, on afloren conglomerats del 
Grup Campodarbe. En aquest cas, es tracta d’una columna composta, mesurada 
escollint  els sectors d’aflorament de millor qualitat. 
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Les sorrenques de la Formació Castissent al clàssic aflorament de Mas de Faro. 
Foto: O. Oms  
 

 
Vista més propera del centre de la fotografia anterior. Observeu el color 
blanquinós típic de la Formació Castissent. A la dreta es poden veure les lutites 
grogoses de plana d’inundació. Foto: O. Oms 
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Límit entre dos cossos lenticulars d’escala mètrica. Observeu, a la part superior 
de la fotografia, els conglomerats i les sorres conglomeràtiques del cos superior. 
Al mig de la fotografia es poden veure sorrenques laminades del sostre d’un cos 
subjacent. Foto: O. Oms. 
 

 
Diferents tipus d’estratificacions encreuades dins els cossos sorrencs de Mas de 
Faro. Noteu l’evolució d’una laminació planar a una estratificació encreuada 
“hummocky” i a una evolució d’estructures formades sota fluxos amb una menor 
component oscil·latòria. Foto: O. Oms 
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Probable estratificació de tipus 
“hummocky” formada per fluxos amb 
una forta component oscil·latòria. Foto: 
O. Oms 

 

El Turó de Montservós.  
La paret superior, de coloracions més 
groguenques, correspon als 
conglomerats  
del grup Campodarbe.  
Per sota, els nivells més blanquinosos 
corresponen a les sorres i lutites de 
l’al·logrup Castissent. Foto: O. Oms  
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Vista en detall dels nivells pedogenètics 
carbonatats (calcretes) del Turó del 
Tossal Gros. Observeu l’extrema 
maduresa del paleosòl. Foto: O. Oms 

 

Vista general de l’al·logrup Castissent a l’àrea del Comú de la Confraira. El 
número 1 assenyala un nivell sorrenc al sostre de l’al·logrup Castigaleu. El 
número 2 marca una capa sorrenca que, cap a la dreta, passa lateralment a 
calcretes. I el número 3 assenyala els nivells més superiors de l’al·logrup 
Castissent en aquesta àrea. Veieu la subtil discordança que hi ha entre els 
números 1 i 2. Foto: O. Oms 
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Vista de paisatge de l’al·logrup Castissent a l’ermita de Nostra Senyora de 
Montservós. S’observa com les principals capes sorrenques passen lateralment a 
paleosòls i lutites. Les capes numerades corresponen a nivells conglomeràtics. 
Foto: O. Oms 
 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ EXISTENTS I RECOMANAICONS PER A LA 
PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DE L’ESPAI COM A VALOR 
PATRIMONIAL 
No hi ha cap instrument legal que protegeixi la geozona, encara que no cal ja que 
el risc de desaparició és gairebé nul. A més a més, formarà part, en un futur no 
gaire llunyà, d'un gran Parc Geològic, iniciativa del Museu Comarcal de Cències 
Naturals de Tremp, del Consell Comarcal del Pallars Jussà i de grans empreses 
petrolieres (Elf, Shell, etc.). 

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES: 
No es preveuen ja que la carretera és molt poc transitada i l'impacte humà és 
gairebé nul. 
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RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS: 
Ja hi ha un macroprojecte on estan ficades moltes de les grans empreses 
petroleres mundials (Elf, Shell, etc.) per formar un gran Parc Geològic a la Conca 
de Tremp, enfocat a la didàctica de la geologia. En el marc d'aquest projecte es 
vol senyalitzar tots aquells afloraments d'interès de la comarca. El geòtop de Mas 
de Faro és entre ells. 

RECOMANACIONS SOBRE LA INCLUSIÓ EN CATALOGACIONS: 
Aquesta geozona pot i deu accedir tant a catalogacions nacionals com 
internacionals per la seva gran rellevància geològica. 

ALTRES CONSIDERACIONS: 
Aquesta geozona mereix, juntament amb altres de veïnes (Mas de Faro, 
Puigcercós, etc.), de formar el Geoparc "Conca de Tremp". 

AUTORIA DE LA FITXA 
Gonzalo Rivas, Museu Comarcal de Ciències Naturals de Tremp 
Eduard Remacha i Oriol Oms, Unitat d'Estratigrafia, Departament de Geologia 
Universitat Autònoma de Barcelona 
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