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GEOZONA 122  LA PLATAFORMA CARBONATADA DE SANT 
MARTÍ DE VILANOVETA 

INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
La plataforma carbonatada de Sant Martí de Vilanoveta, d’edat Santonià (Cretaci 
superior), està magníficament exposada al llarg de 6 Km en direcció a conca, i 
d’uns 2 Km en direcció perpendicular. Els afloraments són excel·lents, oferint una 
oportunitat única per a la reconstrucció estratigràfica, a escala mètrica, de la 
transició de sediments d’aigües somes de plataforma amb formacions 
espectaculars de rudistes i coralls, a sediments d’aigües profundes amb ammonits 
i foraminífers pelàgics. Per altra part, el particular bon estat de conservació de la 
fauna i de les associacions biòtiques ofereix excel·lents possibilitats per estudis 
paleoecològics de detall. Així, la magnífica exposició de les unitats sedimentàries i 
l’esplèndida conservació de les associacions fòssils converteixen per tant aquesta 
zona en una de les localitats més interessant per a l’estudi de les associacions 
biològiques del Cretaci superior. 
 

 

Vista general de la secció de Sant Martí 
de Vilanoveta, exposada a les gorges 
del riu Carreu, a la vessant nord del 
Sant Corneli. El castell de Vilanoveta 
corona la sèrie. Al fons, s’alça el pic de 
Montagut. Foto: F.X. Valldeperes. 

GEÒTOPS INCLOSOS A LA GEOZONA 
1. Calcarenites d´Aramunt Vell 
2. L´Aubagueta 
3. Formacions de rudistes dels Casalots 
4. Castell de Sant Martí de Vilanoveta 
5. Pista de Collades 
6. Sant Corneli 
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COMARCA: Pallars Jussà MUNICIPI(S): Conca de Dalt, Isona i 
Conca Dellà 

DADES FISIOGRÀFIQUES 

La zona se situa al nord de la serra de Sant Corneli, a la vall del riu Carreu. 
Aquesta vall, de forma triangular, es troba limitada al nord pels imponents cingles 
de Pessonada, i al sud per la serra de Sant Corneli. Es tanca a l’est dins de la 
reserva de caça del Boumort, paratge de gran bellesa i riquesa biològica. a vall 
queda oberta, en canvi, a l’oest, on el riu Carreu s’uneix al Noguera Pallaresa, en 
el bell mig de l’embassament de Sant Antoni, situat entre les poblacions de Tremp 
i la Pobla de Segur. El curs del riu Carreu es troba engorjat als peus del Sant 
Corneli, conferint a la zona una topografia molt accidentada. La serra de Sant 
Corneli és una imponent muntanya de més de 700 m d’alçada, amb forma de 
gepa de dromedari, que s’aixeca progressivament des de la riba de 
l’embassament per caure a tall en un espadat a l’extrem SE abans d’enllaçar amb 
la serra de Carreu. Des de l’ermita que corona la muntanya, a 1354 m sobre el 
nivell del mar, es pot observar una de les més belles panoràmiques del Prepirineu 
català. 

CONDICIONS D’ACCÉS 
Des de la Pobla de Segur, es pot accedir a la zona per la carretera local que, des 
del Pont de Claverol, voreja l’embassament de Sant Antoni per l’est fins arribar a 
les Eres d’Aramunt. Des de la font de la població, cal agafar un camí carreter de 
pujada, sense asfaltar (Camí de Toís i Travet), que després d’una llarga volta 
entre camps de cultiu, es bifurca en dos camins, un que mor en l’antic poble, ara 
abandonat, d’Aramunt, i l’altre que s’endinsa en la vall del riu Carreu fins als 
voltants del paratge anomenat de Travet. El vehicle s’ha de deixar en aquest últim 
indret, aprofitant que el camí s’eixampla en una gran explanada. En cas de portar 
un vehicle 4x4, tot i amb dificultats, es pot avançar uns centenars de metres més, 
però l’estat del camí en travessar el barranc o llau de Cotura, sempre vessat 
d’aigua i fang, desaconsella continuar amb vehicle rodat. A peu, es pot seguir el 
camí fins que torna a fer pujada, moment en que cal endinsar-se en la pineda fins 
a la gorja del riu Carreu. En aquest punt comença l’itinerari geològic, que 
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ressegueix el curs del riu Carreu per la carena de l’engorjat fins poc després de 
passar el castell de Vilanoveta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 
La vall del riu Carreu és utilitzada en la seva part més occidental pel cultiu 
d’ametller, oliveres i blat. La part d’aigües amunt, a l’est, pertany a la zona de 
protecció oficial de la reserva de caça del Boumort. 
 

SITUACIÓ GEOLÒGICA 
 
SITUACIÓ GEOLÒGICA 
Sant Martí de Vilanoveta es troba a la vessant nord de l’anticlinal de Sant Corneli, 
plec major de direcció est-oest que es perllonga cap a l’est en l’anticlinal de 
Bòixols – Carreu i es tanca periclinalment cap a l’oest sota l’embassament de 
Sant Antoni. Aquest anticlinal constitueix el front sudoriental del mantell de Bòixols 
– Sant Corneli, de la unitat sudpirinenca central. Hi aflora una plataforma 
carbonatada d’edat Santonià que es va sedimentar en un clima tropical en l’àmbit 
del mar Pirinenc que, durant el Cretaci superior, enllaçava l’oceà Atlàntic en 
expansió amb el Tetis. 
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PARAULES CLAU 
Agregat    Falla 
Bioconstrucció   Fauna 
Calcària    Marga 
Carbonat    Paleoecologia 
Clinoforma    Paleontologia     
Corall     Pirineu 
Corall pla    Plataforma carbonatada 
Cretaci superior   Rudista 
Diàclasi    Santonià 
Diagènesi    Seqüència deposicional 
 

EDAT DELS MATERIALS I PROCESSOS REPRESENTATS 
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INFORMACIÓ GEOLÒGICA 

TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
Sant Martí de Vilanoveta presenta unes de les més desenvolupades i millor 
conservades associacions biològiques del Cretaci superior d’Europa. Les 
formacions de rudistes i coralls són espectaculars, a la vegada que la varietat i 
riquesa de les biofàcies ofereixen a la zona un interès paleoecològic i 
biosedimentològic sense precedents. La zona, encara en estudi, ha estat objecte 
de nombrosos treballs paleontològics, sedimentològics, d’estratigrafia seqüencial i 
diagènesi. Nogensmenys, el potencial científic de la zona és immens, garantitzant 
que aquesta zona serà per molt temps encara una veritable cantera d’estudis de 
detall de màxima importància. La seva similitud amb la zona de les Collades de 
Basturs, genèticament relacionada, però amb un tipus d’exposició quasi 
perpendicular i dinàmica deposicional diferents, permet la complementació de 
dades estratigràfiques i paleontològiques de gran importància, constituint un 
veritable laboratori geològic que serveix de model en la dinàmica deposicional de 
les plataformes carbonatades del Cretaci superior. Sant Martí de Vilanoveta és 
una localitat de gran interès científic, no sols en els camps de la paleontologia i la 
sedimentologia, sinó també en la geotectònica, donat que la tectònica en la zona 
és complexa, caracteritzada per falles de doble moviment (vertical i horitzontal), 
sinsedimentàries, i relacionades amb l’aixecament del Sant Corneli. D’altra part, la 
magnífica i contínua exposició de la sèrie confereix a la zona un interès didàctic 
de primer ordre per a la comunitat científica i en els estudis superiors. Finalment, 
la zona té un interès especial en geomorfologia. La llera del riu, excavada en 
calcària, ofereix tot un espectacle de formes erosives, amb salts d’aigua, marmites 
de gegants i corredors. A la primavera i a principis d’estiu, el riu presenta un curs 
intermitent al llarg del seu recorregut, apareixent en diversos punt com a 
sorgències subterrànies per endinsar-se de nou una mica més enllà, aigües avall. 
Les margues que fossilitzen la sèrie de Sant Martí de Vilanoveta apareixen, d’altra 
part, formant càrcaves i altres geomorfologies. 
 
Interès turístic: 3,5 
Interès didàctic (nivell divulgatiu i d’ensenyament bàsic): 2 
Interès didàctic (ensenyament a nivells mig i superior): 4,5 
Interès científic: 5 
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ANÀLISI COMPARATIVA 
La plataforma carbonatada d’edat Santonià de Sant Martí de Vilanoveta es troba 
genèticament relacionada amb la de les Collades de Basturs. Diverses diferències 
en el tipus d’exposició i en les fàcies, però, marquen certes peculiaritats que 
aporten un interès particular a cadascuna de les dues localitats. Mentre a les 
Collades de Basturs, la plataforma es troba exposada longitudinalment en la 
direcció proximal - distal, la secció de Sant Martí de Vilanoveta constitueix un tall 
quasi transversal que permet l’estudi combinat en 3 dimensions de les formacions 
de rudistes i coralls. D’altra part, la plataforma de Sant Martí de Vilanoveta es veu 
afectada per un major aportament de sediments siliciclàstics i una ciclicitat més 
acusada de les fàcies. 
 
RELACIONS AMB ALTRES VALORS PATRIMONIALS 
La zona de Sant Martí de Vilanoveta es troba en la zona limítrofa de la reserva de 
caça del Boumort, de gran importància biològica tant per la seva flora de pi negre i 
matolls com la savina, com per la seva fauna, especialment de voltors i trencalòs, 
porcs senglars i cèrvols. A la zona, són molt comuns els porcs senglars i els petits 
mamífers (llebres i conills). Les aus més remarcables són els voltors que sovint 
rastregen el riu, i les òlives. Altra fauna menor són els escurçons pirinencs i els 
gripaus que voregen el riu. Des del punt de vista històrico-cultural, destaca el 
poble, ara abandonat, d’Aramunt, de gran extensió i d’un encant superb, amb els 
carrerons empedrats i les cases proveïdes de cellers d’oli i vi. El poble és 
actualment en recuperació per campanyes juvenils de restauració a l’estiu. 
Destaca també, aigües amunt, el castell de Vilanoveta i les ruïnes de Sant Pere 
de Vilanoveta, una ermita del segle XII, de la que només queda l’àbsida, que 
devia pertànyer al conjunt del castell. 

RELLEVÀNCIA GEOLÒGICA 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CONTEXTUALITZACIÓ (ESPAI/TEMPS) 
La secció de Sant Martí de Vilanoveta se situa a la part central de la zona 
sudpirinenca, a la unitat sudpirinenca central, que va desplaçar-se cap el sud, 
com a mantells de corriment, sobre el marge continental ibèric, durant el Cretaci 
superior i Terciari. La secció forma part del flanc nord de l’anticlinal de Sant 
Corneli, al front d’encavalcament de la làmina encavalcant de Bòixols- Sant 
Corneli. La sèrie, que cabussa uns 32º direcció nord, es caracteritza a l’oest per 
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una successió contínua de calcarenites ocres (Mb. Aramunt vell) que queda 
dividida cap a l’est per un tascó format per dues unitats calcàries i margo-
calcàries. La unitat inferior està constituïda, en el seu tram superior, per quatre 
cicles estratocreixents formats per margues amb abundants coralls, i formacions 
calcàries tabulars de rudistes. El quart cicle està essencialment format per 
associacions mixtes de coralls i rudistes i, per sobre, afloren, en el sector est de la 
secció, altres tres cicles menors caracteritzats per formacions de coralls plans. 

RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC 
La zona de Sant Martí de Vilanoveta constitueix un magnífic exemple de control 
paleoambiental en la distribució de la fauna tropical del Cretaci superior. La secció 
exposada mostra una gran diversitat d’associacions biològiques, les més 
abundants de les quals són les formacions de rudistes, les associacions de coralls 
plans, i les associacions mixtes de coralls i rudistes. L’anàlisi combinat de dades 
paleontològiques, paleoecològiques, sedimentològiques i estratigràfiques permet 
l’estudi de la resposta de la diversitat específica i la morfologia de la fauna als 
canvis mediambientals, especialment en l’hidrodinamisme, la taxa de 
sedimentació i la fondària. Sant Martí de Vilanoveta constitueix en aquest sentit 
una localitat única a Catalunya degut a l’espectacularitat i el magnífic estat de 
conservació de les formacions de rudistes i de coralls plans. Aquesta localitat ha 
esdevingut en poc temps un punt de referència de primer ordre en el registre 
geològic per a la comunitat científica internacional especialitzada en paleontologia 
i sedimentologia, i ha estat i és objecte de nombrosos estudis en el marc de 
diversos projectes de recerca i de tesis doctorals. 
 
SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA 
Els primers estudis de la plataforma carbonatada de Sant Martí de Vilanoveta 
daten de 1962, però no és fins aquesta última dècada que ha estat objecte 
d’estudis continuats i de nombrosos projectes d’investigació, tant d’àmbit nacional 
com internacional. La zona és habitualment visitada per científics d’arreu del món, 
i s’han organitzat diversos congressos tant d’estratigrafia com de paleontologia. 
En destaca el 4th Workshop of CRER Working Group of Global Sedimentary 
Geology Program (1992). 
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INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
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Sèrie de Sant Martí de Vilanoveta a la 
zona d’Aramunt, mostrant les 
calcarenites ocres del Mb. Aramunt Vell.
Foto: F.X. Valldeperas 

Detall de la unitat de rudistes i coralls a 
la zona dels Casalots. S’observa la sèrie 
estratocreixent, en la que destaca l’últim 
cicle pel seu especial desenvolupament.
Foto: F.X. Valldeperas. 



 
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 

 

 

El riu Carreu ha modelat la roca calcària 
produint formes curioses d’erosió en 
passar per l’engorjat de Sant Martí de 
Vilanoveta. Foto: F.X. Valldeperas. 

 

Detall del cicle anterior caracteritzat per 
estar format, a base, per calcàries 
margoses riques en coralls domàtics i 
grans rudistes que són substituïts per un 
litosoma de rudistes elevadors i, a la 
vegada, per sediment bioclàstic. 
Foto: F.X. Valldeperas. 
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Detall de les calcarenites ocres d’Aramunt Vell, caracteritzades per estructures 
d’estratificació creuada, interpretades com dunes submarines de plataforma. 
Foto: F.X. Valldeperas. 

MAPA D’ITINERARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ EXISTENTS I RECOMANACIONS PER A LA 
PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DE L’ESPAI COM A VALOR 
PATRIMONIAL 
La zona mereix d’una protecció especial, que hauria de contemplar la restricció a 
l’ús de martell i a la recol·lecció de mostres exclusivament a investigadors que 
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desenvolupen una recerca determinada a la zona, especialment en els 
afloraments del castell de Vilanoveta. Actualment, tot i estar a prop de la reserva 
de caça del Boumort, la zona no gaudeix de cap protecció oficial. 

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
La zona de Sant Martí de Vilanoveta no pateix en el moment actual cap amenaça 
que pugui significar un deteriorament de la localitat d’interès geològic. 

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
La zona de Sant Martí de Vilanoveta és una localitat de primer ordre entre la 
comunitat científica especialitzada en paleontologia i sedimentologia. El caràcter 
únic del desenvolupament de les formacions de rudistes i coralls de la plataforma 
carbonatada fa que aquesta localitat sigui de màxim interès per l’estudi i 
l’ensenyament a nivell superior i científic. La zona, en canvi, presenta menor 
interès per un públic general, tot i que és una zona de gran bellesa paisatgística. 
És convenient promoure la divulgació d’aquest espai exclusivament dins de la 
comunitat científica, per tal de preservar l’espai de l’espoli paleontològic, 
principalment. D’altra part, s’hauria de permetre el mostreig sòls amb finalitat 
científica, i condicionat a un permís i amb l’aprovació prèvia de l’indret i forma de 
mostreig. 
 
RECOMANACIONS PER LA INCLUSIÓ EN CATALOGACIONS ESTATALS O 
INTERNACIONALS  
Aquesta geozona hauria d’accedir a llistat de llocs d’interès geològic (Geosites) 
tant els que recullen indrets de rellevància estatal com de rellevància europea o 
internacional. 

ALTRES CONSIDERACIONS 
La zona podria ser inclosa dins d’un Geoparc en el que s’incloguessin les 
diferents formacions cretàciques del Pirineu. Les plataformes marines del Cretaci 
del Prepirineu, degut a les seves relativament reduïdes dimensions però, per 
contra, de gran varietat litològica i paleoambiental, fa que sigui una zona 
mundialment coneguda en tots els àmbits de la geologia externa i sigui visitada 
constantment per estudiants universitaris, professionals i investigadors com a 
models sedimentaris de plataformes d’aquell periode. 
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 1 
CALCARENITES D´ARAMUNT VELL 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
Successió estratigràfica continua de calcarenites ocres que pertanyen al Mb. 
Aramunt Vell de la secció de Sant Martí de Vilanoveta. Es caracteritza per una 
sèrie de cicles estratocreixents amb estratificació obliqua unidireccional. Els cicles 
estàn formats per calcàries margo-noduloses que pasen a sostre a calcarenites 
bioclàstiques amb miliòlids i quars. Aquests sediments han estat interpretats com 
una successió de dunes formades per corrents de reflux procedents del sudoest. 
El valor especial d’aquesta localitat procedeix de la bona conservació de les 
estructures sedimentàries, així com de la presència de grans nòduls de 
calcedonia dins de les calcarenites ocres dels cicles inferiors de la sèrie. 
 

 

Secció estratigràfica de les calcarenites 
ocres d’Aramunt Vell en la que 
s’observen clarament les estructures 
sedimentàries oblíqües. 
Foto: F.X. Valldeperas. 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
 

Detall de l’estratificació creuada de les 
dunes d’Aramunt Vell. 
Foto: F.X. Valldeperas. 
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Cicle estratocreixent de les calcarenites 
ocres del Mb. Aramunt Vell caracteritzat 
per calcàries margoses a base, riques 
en foraminífers bentònics i restes 
vegetals, i grainstones a sostre amb 
miliòlids. Foto: F.X. Valldeperas. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
El geòtop es troba en una zona propera al poble abandonat d’Aramunt. Existeix el 
perill potencial que diverses actuacions de recuperació d’aquest poble puguin 
malmetre els afloraments d’aquesta secció, tot i que fins a la data, no s’han 
detectat altres possibles fets que puguin deteriorar la localitat.  

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
No es preveu cap tipus d’acció que pugui amenaçar la integritat del geòtop.  
 
RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
El geòtop és una localitat interessant per a l’estudi de diagènesi, tant com a 
interès científic com didàctic en ensenyament superior. 
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 2 
L´AUBAGUETA 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
El geòtop de l’Aubagueta es correspon amb la part superior de les calcarenites 
ocres d’Aramunt Vell (Mb. Aramunt Vell). En aquesta localitat, la sèrie està 
constituïda per cicles granocreixents. Les fàcies margoses dels trams inferiors 
dels cicles poden contenir nombrosos foraminífers bentònics, restes vegetals i 
algunes gotes d’ambre. 
 

 

Secció de Sant Martí de Vilanoveta en 
la que s’aprecia un tram gris, 
caracteritzat per calcàries de rudistes i 
coralls, i un tram superior marró que 
constitueix la part superior de les 
calcarenites ocres d’Aramunt Vell. 
Foto: F.X. Valldeperas. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
Tot i tenir un interès científic relacionat amb la seva fauna i les seves 
característiques estratigràfiques, no necessita, en la data actual, de cap acció 
particular de recuperació.  

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
No es preveuen possibles amenaces.  

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Sense cap particular. 
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 3 
FORMACIONS DE RUDISTES DELS CASALOTS 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
En la cinglera del riu Carreu, pels voltants del paratge anomenat els Casalots, 
afloren formacions de rudistes i associacions mixtes de rudistes i coralls de 
característiques úniques pel que fa al seu estat de conservació i al seu 
desenvolupament. A la base del cicle apareixen associacions de coralls domals i 
rudistes de grans dimensions en sediments margosos i calcàries margo-
noduloses, que passen a sostre a litosomes tabulars paucispecífics de llargs 
rudistes, densament empaquetats i drets, o bé inclinats cap a una determinada 
direcció, en posició de vida i acompanyats de molt escassa macrofauna. 
 

 

Cicle granocreixent caracteritzat per 
associacions mixtes de coralls i rudistes 
a base, i litosomes de rudistes a sostre. 
Foto: F.X. Valldeperas. 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
 

Detall dels agregats de rudistes 
procedents de la part superior dels 
cicles de la secció de Sant Martí de 
Vilanoveta. Foto: F.X. Valldeperas. 
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Detall de l’associació mixta de coralls i rudistes a la base dels cicles de la secció 
de Sant Martí de Vilanoveta. Foto: F.X. Valldeperas. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
L’espectacular desenvolupament d’aquestes formacions de rudistes, acompanyat 
del perfecte estat de conservació en que es troben, fan d’aquesta localitat un 
geòtop de primer ordre, pel que seria convenient senyalitzar-lo amb alguna 
indicació que convidi al seu respecte i preservació.  

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Existeix el perill potencial d’espoli paleontològic.  
 

FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 4 
CASTELL DE SANT MARTÍ DE VILANOVETA 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
Als peus del castell de Vilanoveta afloren importants associacions de coralls 
plans, generalment de pocs metres de longitud i potència decimètrica. L’espessor 
varia des dels 0,25 m fins els 2 m (normalment 0,5 – 0,7 m de potència), i 
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l’extensió lateral pot arribar fins els 76 metres, tot i que generalment no s’estenen 
més de 15 - 20 metres. 
Els litosomes reposen sobre un substrat pla constituït bé per un dipòsit bioclàstic 
amb sediment floatstone de fragments grollers, subangulosos i pobrament 
seleccionats de rudistes i coralls, bé per les associacions mixtes de coralls 
domàtics i rudistes, la matriu de les quals és també un floatstone de fragments de 
rudistes i coralls. El pas d’aquest substrat a les associacions de coralls plans és 
sempre net, el que confereix a la base dels litosomes una superfície 
d’estratificació ben definida. Els litosomes es troben normalment coberts per les 
associacions mixtes de coralls domàtics i rudistes, a les que passen sovint de 
manera progressiva. 
 

 

Vista general del geòtop del Castell de 
Vilanoveta, on s’aprecia la secció 
calcària estratocreixent i els cicles 
menors del castell, on afloren els coralls 
plans. Foto: F.X. Valldeperas. 
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GRÀFIC D’ACCESSOS 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

 

Detall dels cicles menors del promontori 
del Castell de Vilanoveta. 
Foto: F.X. Valldeperas. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
L’aflorament de coralls plans del castell de Vilanoveta és únic pel seu gran 
desenvolupa-ment i tipus de preservació. És per aquesta raó que esdevé molt 
necessari la implantació de cartells que avisin de la importància de no degradar la 
zona. El martell i el mostreig han de restringir-se a científics que tinguin un 
projecte de recerca en aquella àrea. 

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Degut a que el geòtop es troba en una zona relativament molt reduïda, existeix el 
perill de malmetre l’aflorament, especialment perque és una zona freqüentada per 
caçadors i excur-sionistes, doncs es troba just a la base del castell de Vilanoveta. 

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
L’ús d’aquest geòtop ha de restringir-se a exclusivament científic per tal de 
preservar-lo de possibles agressions. 
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 5 
PISTA DE COLLADES 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
L’interès particular d’aquesta geozona és que ens permet observar un aflorament 
perpendicular a la secció clàssica de Sant Martí de Vilanoveta. Això ens ofereix la 
oportunitat única de disposar de informació estratigràfica en tres dimensions. 
D’altra part, la zona es troba a prop d’una zona de falla de grans dimensions, 
podent observar els materials associats a aquests plans de falla. 
 

 

Tall de la sèrie perpendicular a la secció 
de Sant Martí de Vilanoveta. 
Foto: F.X. Valldeperas.  

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
 

La petita vall que separa l’anticlinal de 
Sant Corneli del de Bòixols – Carreu 
està oberta en una zona de falla de 
grans dimensions. En aquest aflorament 
apareixen materials tectonitzats rics en 
òxids de ferro que li donen aquest color 
vermellòs. Foto: F.X. Valldeperas. 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
El geòtop es troba en una zona de difícil accés i lluny dels camins carreters, pel 
que no es contempla cap tipus de mesura dirigida a evitar un deteriorament 
antròpic de la zona. 

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
No es considera que n'hi hagi. 

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Tot i el seu difícil accés, es tracta d’una zona interessant a nivell d’ensenyament 
mitjà i superior. 
 

FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 6 
SANT CORNELI 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
Aquest geòtop ha estat considerat en el sentit ampli, donat que tot i que el camí 
que porta des del geòtop situat a la pista de Collades fins al cim del Sant Corneli 
travessa zones de gran interès sedimentològic i paleontològic, correlacionable 
amb els materials de la secció de Sant Martí de Vilanoveta que afloren a la pista 
de les Collades, la veritable importància d’aquest punt rau en que l’alçada en que 
es troba el cim del Sant Corneli possibilita l’observació de tota la conca de Tremp, 
i en especial les plataformes carbonatades de Sant Martí de Vilanoveta i de les 
Collades de Basturs. D’altra part, cap a l’est, es pot observar l’imponent anticlinal 
de Bòixols-Carreu, de dimensions espectaculars i escapçat per l’erosió, deixant al 
descobert els materials, més antics, de l’Albià. 
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Panoràmica cap a l’est de l’anticlinal de 
Bòixols – Carreu i de la plataforma 
carbonatada de les Collades de Basturs, 
des del cim del Sant Corneli. 
Foto: F.X. Valldeperas. 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
 

Panoràmica des del cim del Sant 
Corneli de la conca de Tremp, amb 
l’embassament de Sant Antoni al fons. 
Foto: F.X. Valldeperas. 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
Donat la gran bellesa de les vistes, hauria de promoure’s l’ascens al cim del Sant 
Corneli. Nogensmenys, l’accés és difícil, i els últims metres són sense camí, amb 
un pendent molt fort. És per aquesta raó que seria recomanable la obertura 
d’alguna via d’accés, encara que sigui a peu, per tal de poder gaudir amb més 
facilitat de l’espectacle que es presenta als ulls un cop a dalt.  

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
No se’n detecten. En qualsevol cas, és necessari adoptar mesures contra 
incendis, donat que encara que la major part de la muntanya està despoblada, hi 
ha zones amb grans arbres replantats que convindria conservar.  

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Des del cim del Sant Corneli, és possible observar amb absoluta claredat les 
estructures geològiques principals de la conca de Tremp, pel que constitueix una 
localitat de gran importància no només pels científics, sino també per 
l’ensenyament mitjà i superior. 
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