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GEOZONA 125  BARRANC DE LA POSA - ISONA 

INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
Està situada a l’extrem oriental de la Conca de Tremp. És una zona que, per les 
restes de dinosaures que s’hi troben, s’ha anomenat “Parc Cretaci”. Els 
afloraments estan formats per un tram gresós a la base a la base i nivells 
argilosos i carbonosos al damunt que pertanyen al final de la regressió que en el 
Pirineu té lloc al final de Cretaci superior. Damunt, ja fora de l’àrea estricta que 
abasta la geozona, hi ha la sedimentació continental argilosa, vermella, de fàcies 
garumniana, encara d’edat finicretàcica. 
 

 

 
 
Ermita de la Posa. Petjades de 
dinosaures, molt abundants al sostre 
d'una capa de gresos. Foto: J. Rosell. 

GEÒTOPS INCLOSOS A LA GEOZONA 
1. Carretera Isona - Bóixols, km. 3-4 
2. Ermita de la Posa 
 

COMARCA: Pallars Jussà MUNICIPI(S): Isona i Conca Dellà 

DADES FISIOGRÀFIQUES 

La làmina encavalcant del Montsec, a llevant de la Conca de Tremp, on la 
configuren un lax i ample sinclinal, es complica amb plecs apretats que queden 
dibuixats en el relleu gràcies al nivell de gresos, dur, anomenat “Arenisca 
d’Areny”. Dóna forma a l’apretat sinclinal de Faidella, al lax sinclinal d’Isona i a 
l’apretat sinclinal de Benavent fossilitzat pels conglomerats oligocens. En arribar a 
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l’alçada d’Isona, concretament a partir del barranc de la Posa, cap a llevant, el 
relleu comença a ser progressivament més alt donant lloc als relleus de Siall i 
Biscarri. Aquests relleus limiten per l’E la Conca de Tremp. A aquest sector 
oriental de la conca se’l coneix amb el nom de la Conca Dellà. Un geòtop 
correspon a l’estudi dels gresos de la unitat dura en el punt de millor accés com 
és el tall que ofereix la carretera de Bóixols. L’altre als nivells blancs que jeuen 
immediatament damunt dels gresos en les rodalies del Santuari de la Posa. 

CONDICIONS D’ACCÉS 
L’accés és en els dos casos molt bo. El geòtop 1 está en la pròpia carretera 
d’Isona a Coll de Nargó entre els km 3 i 4. Encara que sigui una carretera de poc 
tránsit, és estreta i en alguns punts pot ser perillosa quan passa un vehicle. Per 
arribar al segon geòtop, després d ela bifurcació de la carretera amb la d’Abella 
de la Conca cap al N, hi ha una esplanada (antic abocador clausurat) des d’on, 
cap al S, surt el camí carreter que després de travessar el barranc de la Posa, 
arriba al Santuari on se situa el geòtop nº 2. Els dos punts doncs tenen accés amb 
cotxe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 
Bosquetà d’ús ramader i erm. 
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SITUACIÓ GEOLÒGICA 

SITUACIÓ GEOLÒGICA 
Els materials que hi ha en aquesta zona corresponen al final del Cretaci superior. 
La sèrie estratigràfica és regressiva, va des de materials de plataforma sensu 
stricto a sediments fluvials típics. Aquesta regressió fa que estableixi, en aquesta 
àrea, un règim deltaic en el qual es varen dipositar les “Arenisques d’Areny”. Al 
final de la sedimentació d’aquest tram de gresos té lloc, transicionalment, la 
sedimentació de marismes i pantans, que comporten la formació de materials 
dominants amb intercalacions de capes de lignits. Aquests materials marquen la 
veritable retirada del mar cap a ponent i l’establiment en tota aquesta àrea d’una 
sedimentació continental amb petits cursos fluvials de règim meandriforme. 

PARAULES CLAU 
Arenisca d'Areny   Icnita 
Carofícia    Lignit 
Corbicula    Maresma 
Cretaci superior   Ostràcode 
Dinosaure    Ou 
Estuari    Pantà 
Garumnià    Rudista 
Gasteròpode 
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EDAT DELS MATERIALS I PROCESSOS REPRESENTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA 

TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
El valor patrimonial d’aquesta geozona està suportat per una sèrie de raons. 
Potser la més important és que els afloraments tenen una gran qualitat i, tant els 
materials com les estrutures sedimentàries que presenten, estan molt ben 
preservats. Cal afegir-hi la riquesa paleontològica de la zona, avui molt mermada 
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degut a la popularització dels jaciments de fòssils que comporta l’expoliació 
gairebé total dels nivells fossilífers. 
Una altra raó de pes és que és una zona en la que es pot estudiar amb detall el 
mecanisme d’una regressió marina, doncs en un sol tall es veuen sediments de 
plataforma, o sigui netament marins, passant pels de transició, deltaics, als 
continentals, fluvials. 
Els sediments de fàcies deltaiques, que afloren magníficament en el tall de la 
carretera de Bóixols, corresponen a un delta, al principi, dominat per les marees 
(estuari típic) en el que les formes d’estratificació són típicament submareals i 
intramareals (base de l’Arenisca d’Areny); passen a dominar cap el sostre, les 
capes producte d’avingudes per tempestes en el continent (avingudes fluvials) 
(Geòtop 1). 
Al sostre hi ha les capes grises argiloses (Garumnià gris) en les que s’ha excavat 
gran part del barranc de la Posa. Aquestes fàcies presenten un gran interès per 
quant han estat dipositades en una àrea intramareal molt proximal (mixed & mud 
flat) i en un ambient supramareal amb àrees de maresma i pantanoses entre una 
zona dominantment fangosa (swamp & marsh). 
Aquestes darreres capes grisenques presenten un contingut paleontològic molt 
variat. Des de fòssils netament marins (Hippurites castroi i coralls) a salabrosos 
(gasteròpodes i el bivalve Corbicula laletana) fins a continentals entre els que per 
el seu renom hi ressalten sobretot els ous, les icnites i les restes òssies de 
dinosaures. Uns dels darrers que varen viure i els darrers que habitaren el Pirineu. 
Aquesta geozona té, doncs, un gran interès científic i didàctic a diferents nivells de 
coneixement. Tal volta l’interès geoturístic és realment petit, encara que la 
popularització de la vida i extinció dels dinosaures ha portat a la zona un cert 
geoturisme però, per contra, aquest geoturisme ha provocat directa o 
indirectamente l’expoliació dels jaciments de fòssils i fins a cert punt una 
inatversió del pagès cap al científic. 
 
Interès turístic: 1 
Interès didàctic (nivell divulgatiu i d’ensenyament bàsic): 3 
Interès didàctic (ensenyament a nivells mig i superior): 4 
Interès científic: 4 
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ANÀLISI COMPARATIVA 
Aquesta geozona es pot relacionar amb àrees veïnes on hi afloren els mateixos 
materials però amb condicions molt pitjors. Per exemple, com a complement es 
poden citar les zones més properes de Biscarri i Llordà on els talls de la carretera 
gen eral de tremp a barcelona i els petits barrancs que els talla hi ha afloraments 
similars si més no complementen els observats en els dos geòtops d’aquesta 
geozona. Cal ressenyar que a Llordà s’havien explotat els lignits d’aquest nivell. 

També es pot citar, encara que en afloraments molt más reduïts els voltants 
d’Orcau –on hi ha una paret de calcàries amb icnites de dinosaure ben 
preservades- fins arribar al poble de Suterranya on n’hi havia. També van ser 
explotats els carbons d’aquest nivell del Cretaci. 

Dins també de la Conca de Tremp caldria ressenyar els afloraments de Moror, de 
rang estratigràfic menor, però igualment importants i també amb restes (petjades) 
de dinosaures. 

Fora de la zona estudiada, amb unes caracterìstiques semblants, hi ha els 
afloraments de Fígols de les Mines a la comarca del Berguedà, on també hi ha 
abundants traces del pas de dinosaures. 

RELACIONS AMB ALTRES VALORS PATRIMONIALS 
No hi ha relacions amb altres valors patrimonials, però, cal dir que restes de 
dinosaures com les de la Conca de Tremp estan escampades per nombrosos 
punts de tot Europa. A part de les peces de coleccions particulars de les que no 
es poden tenir constància cal tenir present que hi ha restes a: Museu d’Isona, 
Institut de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell, Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid, Institut Catòlic de París, Universitat de Berlin (dels que hom 
té una constància certa). 

RELLEVÀNCIA GEOLÒGICA 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CONTEXTUALITZACIÓ (ESPAI/TEMPS) 
El moment de sedimentació d’aquests materials és molt interessant dins de 
l’evolució paleogeogràfica del Pree-pirineu. A part en el sostre d’aquests 
sediments, i sense variar les fàcies, a la part mitjana de la sèrie roja garumniana, 
hi ha el límit Cretaci/Terciari, el canvi d’era Mesozoica/Cenozoica. 
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Els materials sedimentats corresponents a l’Arenisca d’Areny i als garumnians 
(sobretot el Garumnià gris i l’inferior vermell, d’edat sens dubte cretàcica) s’ha 
dipositat en un moment paleogeogràfic, resultat d’un moviment tectònic, molt 
particular. La Conca de Tremp era continuació d’un solc sedimentari que s’estenia 
cap a llevant fins prop de la Mediterrània actual cap a ponent poc més dels límits 
geogràfics marcats per la conca geogràfica. A Tremp i rodalies, la conca 
sedimentària estava limitada al N pels paleorrelleus de l’anticlinal de Sant Corneli i 
d’Abella i al S pel llindà del Montsec que en aquest moment formava un alt 
sedimentari que separava la subconca de les Serres Marginals de la subconca de 
Tremp-Fígols de les Mines. Aquest aixecament i comformació de la conca és el 
causant de la retirada del mar cap a l’W. Aquesta retirada del mar és la causant 
de que la sèrie estratigràfica coetània tingui característiques típicament 
regressives. És la sèrie de transició marí continental que s’estudia en els dos 
geòtops. En el geòtop 1, la part baixa de la sèrie estratigràfica. En el 2, la part 
alta. 

RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC 
La rellevància principal la té en el camp de la sedimentologia, doncs s’estudien 
medis sedimentaris estuarins (sub i intramareals i d’avingudes fluvials) amb les 
seves formes típiques d’estratificació. I medis supramareals fangosos amb àrees 
confinades lacustres (calcàries) i pantanoses (lignits). 

En segon lloc la seva rellevància en el camp de l’Estratigrafia queda palesa per 
estudiar amb tot detall una sèrie regressiva amb la transició de materials  entre els 
netament marins (de plataforma s.l.) a fàcies continentals (rius de règim 
meandriforme). 
Acompanyant aquests dos punts de rellevància n’hi ha un de tercer tal volta 
encara més important: el paleontològic. Hi ha restes fòssils característiques que 
acompanyen cada un dels moments de la regressió: des de marines típiques –
macro i micro- a salabroses –també macro i micro- a continentals entre les que hi 
abunden les restes de dinosaures i de flora. 

SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA 
El jaciment de fòssils del barranc de la Posa és conegut des del 1874 estudiat per 
Lluís Marià Vidal. És un dels clàssics de coralls, rudistes i altres mol.luscs del final 
del Cretaci, de referència en molts altres estudis. 
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INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
 

Barranc de Siall (després de travessar 
els gresos és el Barranc de la Posa). 
Pista que el travessa i condueix a 
l'ermita. A la part superior dreta de la 
fotografia hi ha el Roc de Sant Antoliu i 
les Planelles. A l'esquerra hi ha el Roc 
del Forcat. Foto: J. Rosell. 

Base de la formació "Gresos d'Areny". 
Capes completament bioturbades. S'hi 
poden distingir alguns "burrows". 
Foto: J. Rosell. 

 

Base de la formació "Gresos d'Areny". 
Hi afloren sediments gresosos 
completament bioturbats i cicles de 
gresos intramareals amb estratificació 
sigmoidal, flaser i lenticular. El veritable 
cos de l'estuari el formen els gresos del 
penya-segat. Foto: J. Rosell. 
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Part alta de la sèrie, quan l'estuari és 
pràcticament "mort" i la zona es 
converteix en una àrea pantanosa amb 
nivells de carbons i calcàries amb 
carofícies, amb un petit influx de les 
marees que, en certs moments, són 
encara capaces de modificar 
l'estratificació original en la que 
abunden els ostràcodes. Les calcàries 
de la part alta de la fotografia son 
"mudstones" i "packstones" amb una 
gran abundància de carofícies (tiges i 
oogonis). Foto: J. Rosell. 

 
Barres de desembocadura formades per un corrent fluvial. Hom pot apreciar la 
degradació de l'aflorament amb inscripcions totalment innecesàries. Aquest 
gresos estan fortament carstificats i per aquest carst circula l'aqüífer més 
important de la Conca de Tremp (el que alimenta les basses de Basturs). 
Foto: J. Rosell. 
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Barranc de la Posa. No fa gaires anys era un famossíssim jaciment de fòssils del 
Cretaci superior. Avuí està pràcticament esgotat. Foto: J. Rosell. 

 
Dunes producte del corrent dominant de sedimentació (en aquest cas, el fluvial) 
en aquesta zona estuarina. Hi ha dunes de menor rang orientades en sentit 
perpendicular (part esquerra de la foto). A la part alta hi ha, molt manifestes pel 
canvi de color, diferents avingudes de microconglomerats quarsosos. 
Foto: J. Rosell. 



 
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 

 

 
Dues avingudes diferents marcades per l'aparició de còdols de quars blanc. La 
resta del gres està probablement retocat pel corrent de marea subordinat. Foto: J. 
Rosell. 

 
Diferents avingudes marcades pels canvis granulomètrics i per les diferents 
direccions de les dunes. Foto: J. Rosell. 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ EXISTENTS I RECOMANACIONS PER A LA 
PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DE L’ESPAI COM A VALOR 
PATRIMONIAL 
L’espai que queda inclòs en aquesta geozona en conjunt no té cap tipus de 
protecció. Tan sols a ponent de l’ermita de la Posa hi ha una protecció en una 
capa plena d’icnites de dinosaure poc figuratives. 

La resta de la zona no precisa una protecció especial. Evidentment que el talús de 
la carretera en el moment en que s’hi facin reformes es modificarà el talús i quan 
aquest és fresc les estructures sedimentàries primàries no tenen el realç que quan 
han estat sotmeses a una meteorització. 

Sens dubte seria molt interessant, però difícil, protegir la zona de la búsqueda no 
científica de restes fòssils. 

Així com hi ha rètols explicatius als voltants de l’ermita de la Posa (geòtop 2) seria 
molt convenient que també hi fossin en la resta de la zona. 

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
A excepció dels jaciments de fòssils, avui completament degradats, els geòtops 
d’aquesta geozona no precisen de protecció alguna. Les icnites de dinosaures de 
la Posa tenen ja protecció i senyalització, la qual cosa per aquest cas concret és 
suficient. 

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
A excepció dels jaciments de fòssils, avui completament degradats, els geòtops 
d’aquesta geozona no precisen de protecció alguna. Les icnites de dinosaures de 
la Posa tenen ja protecció i senyalització, la qual cosa per aquest cas concret és 
suficient. 

AUTORIA DE LA FITXA 
Joan Rosell Sanuy i Carme Llompart Diaz 
Departament de Geologia 
Facultat de Ciències 
Universitat Autònoma de Barcelona 
01893 BELLATERRA 
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 1 
CARRETERA ISONA - BÓIXOLS, KM. 3-4 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
Situat a la mateixa carretera d’Isona a Coll de Nargó una vegada passada la 
bifurcació amb la carretera d’Abella de la Conca. Exactament, aquest geòtop, està 
situat en el talús de la carretera entre els quilòmetres 3,200 i 4 quan aquesta talla 
la formació rocasa anomenada “Arenisca d’Areny”. 
És una formació gresosa, dipositada en un ambient de transició marí-continental. 
S’ha interpretat com una zona deltaica que, en unes primaries els sediments han 
estat fortament retreballats per les marees i que poc a poc a mida que el delta va 
perdent importància, el rebliment de la conca es fa a base d’avingudes de 
sediments per cursos fluvials causades per fortes tempestes en el curs del riu. 
Aquestes avingudes corresponen en la seva gran majoria a fluxos molt 
concentrats que hi aportaven una quantitat important de sediments. La pèrdua, 
amb el temps, del rang mareal fa que aquest tipus de corrent, en vertical, amb el 
temps, vagi perdent intensitat i fa que els materials es trobin cada cop memys i 
menys modificats per l’acció d’aquests corrents. 
El tall geològic observat, de baix a dalt, és a dir amb el emps evoluciona de la 
següent manera: 
a.- Sedimentació margosa de plataforma. Contacte net, erosiu, amb el nivell de 
gresos. 
b.- Nivell gresós amb, a la base, gresos completament bioturbats, després 
sedimentació d’un nombre reduït de barres mareals (submareal) i sedimentació de 
materials intramareals. 
Poc a poc es comença a nota la influència de les avingudes fluvials sent cada cop 
menys patent el retreballament de les arenes per l’acció dels corrents mareals. Hi 
ha un moment, en un material submareal, en que les onades han retreballat el 
sediment, integrant-lo d’argila i deixant una estratificació encreuada deguda a 
onades fortes probablement originades en moments de fortes tempestes. 
Al sostre del nivell de gresos hi ha un poblament de radiolítids (Radiolitella 
pulchelus) i un paleosòl manifestat per una intensa bioturbació acompanyada de 
coloracions vermelloses. 
La part final de la sèrie està formada per sediments margosos amb intercalacions 
de capes de gresos fins amb estratificació lenticular i capes margo calcàries que 
inclouen una gran quantitat d’ostràcodes (ostracodita). També s’hi intercalen 
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capes (alguna de quasi un metre de gruix) de calcàries micrítiques amb una gran 
abundància de restes de carofícies (tijes i oogonis). De tant en tant s’hi intercalen 
capes canaliformes de reompliment fluvial amb retocs mareals que eren els 
emisaris que aportaven, en època de tempesta, el sediment a la conca. 
Aquests darrers sediments poden interpretar-se com una àrea intra i supramareal 
amb pocs canls fluvials que aporten sediments (el final de la sedimentació 
deltaica) i la formació de petites conques lacustres dolces i salabroses i la 
formació també d’àrees pantanoses amb l’acumulació de restes vegetals. 
 

 

Roc del Forcat. A la base del penya-
segat modelat en la Fm. Areny (deltaic 
estuarí) hi ha les margues noduloses de 
plataforma. El contacte és cobert per 
esbaldregalls i vegetació. Foto: J. 
Rosell. 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
 

Dunes ("climbing dunes") producte de la 
sedimentació d'un flux hipercon-centrat. 
Foto: J. Rosell. 
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Dunes, probablement barres fluvials 
retocades per corrents de marea en un 
ambient intra i submareal. Foto: J. 
Rosell. 

 
Base de la Fm. "Gresos d'Areny". Són sediments amb una possible estratificació 
lenticular completament bioturbada. Al mig s'hi observa un "burrow" d'escapament 
que dóna idea de l'elevada velocitat de sedimentació en aquell moment. Foto: J. 
Rosell. 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 

L’espai que abasta aquest geòtop no té cap mena de protecció. En realitat no és 
necessari. En tot cas, hi fa falta, encara que no és imprescindible, un 
eixamplament de ls zones d’aparcament per els vehicles, major protecció en la 
carretera i cartells explicatius de la geologia exposada en els afloraments. 

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Pràcticament hi són inexistents. 

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Aquest geòtop, a part del seu gran interès científic, doncs hi aflora una sèrie 
estratigràfica regressiva producte del reompliment d’una vall estuarina, presenta 
un gran interès didàctic doncs l’aflorament permet estudiar la direcció i aport del 
sediment i el mecanisme de transport - sedimentació de cadascuna de les unitats 
estratigràfiques. Evidentment, el seu interès didàctic és entre universitaris fins a 
postgrau. 
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 2 
ERMITA DE LA POSA 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
La sèrie estratigràfica que aflora a ponent de l’ermita de la Posa és dominantment 
argilosa. A l’E de l’ermita hi ha el contacte amb l’arenisca d’Areny; una superfície 
bioturbada amb òxids de ferro i algunes restes de dinosaures (esquirles d’os i 
trossos de closques d’ous). 
Tocant a l’ermita cap al barranc hi ha una capa de composició carbonàtica, amb 
carofícies, que, en superfície, presenta una munió de clots atribuïts a petjades de 
dinosaure. 
A la base de la sèrie gris, prop del contacte amb les arenisques d’Areny és 
sempre constant una o dues capes amb gran abundància de radiolítits. La resta 
de la sèrie del garumnià gris aflorada a la marge dreta del barranc, on queda 
interrumpuda per estar coberta per quaternari, té una composició dominantment 
argilosa. Està formada per cicles mareals, amb fàcies amb estratificacions 
lenticulars en les que hi domina l’argila i petites llenties de gresos de gra fi 
intercalades. Cap el sostre sostre va dominant l’argila fins el punt en que és l’únic 
component. De manera brusca aquest cicle (mixed & mud flat) estrat i grano 
decreixent pot estar tallat per petits canals (tidal creeks) o bé queda interrumput 
en la part alta per una capa de carbó o el més freqüent per una capa de calcàries 
micrítiques amb carofícies o bé per capes sorrenques amb un component 
important de restes fòssils marins que corresponen a capes de tempesta. Depèn 
on es va la sèrie hi pot haver molt de tant en tant una capa de gresos, 
canaliforme, de fàcies fluvial, que es pot considerar, quan actiu, el conducte 
d’aport del material terrígen a la conca. 
Hi ha també petites capes amb restes d’ostreids i amb abundants ostràcodes. 
Així mateix hi ha intercalades capes lumaquèliques de Corbicula acumulades en 
molts casos per l’erosió provocada per petites pujades del nivell del mar 
(chenniers). 
Si bé els voltants de l’ermita tenen una gran interès per les abundants 
depressions en el sostre d’una capa atribuïbles a petjades de dinosaures, la 
marge dreta del barranc presenta un gran interès paleontològic abundants capes 
de Corbicula (Corbicula laletana), capes de tempesta amb fauna netament marina 
entre la que hi destaca Hippurites castroi, capes amb abundants carofícies i 
ostràcodes i abundants nivells amb gasteròpodes (Deianira, Potamides, 
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Melanopsis, Melanatria, Pirgulifera, entre d’altres) d’aigua dolça i/o salabrosa. Cal 
ressenyar que en tot aquest nivell grisenc hi són presents esporàdics ossos o 
fragments d’ossos de dinosaures així com fragments de closques d’ous. 
 

 

Ermita de la Posa (extrem de ponent, 
entre el barranc i l'esplanada de 
l'ermita). S'hi observen nombroses 
petjades de dinosaures al sostre d'una 
capa de gresos. Foto: J. Rosell. 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
 

Marge dret del Barranc de la Posa. Els 
sediments cretàcics estan coberts per 
conglomerats, discordants, del 
Quaternari dipositats en el con de 
dejecció de Faidella. L'ametllerar 
d'Isona s'asenta damunt d'aquest nivell 
de conglomerats. Al fons, la serra de 
Sant Corneli i els relleus d'Orcau i de la 
serra dels Verets. Foto: J. Rosell. 
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Barranc de la Posa. Fotografia que 
empalma amb l'anterior més cap a 
migjorn. Es veuen els sediments 
quaternaris damunt dels quals hi ha 
plantat l'ametllerar d'Isona. Darrera, i 
abans de la boira, s'endevina una suau 
bòbila modelada en els travertins de 
Conques - Basturs. Darrera la franja de 
boira i ha la serra de Montllobar i la seva 
continuïtat cap a Gurp (tramuntana) i 
cap a Mur (migjorn). Foto: J. Rosell. 

 
Més petjades de dinousaure al sostre d'una capa de gresos. Ermita de la Posa. 
Foto: J. Rosell. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
A excepció de la zona a ponent de l’ermita que està protegida, urbanitzada i 
senyalitzada amb panells explicatius (zona d’icnites), la resta no té cap mena de 
protecció. En el fons és que no hi fa falta. Tan sols es troben a faltar un major 
nombre de panells indicatius i il·lustratius, I sobretot panells que indiquin 
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d’abstenir-se de recollir fòssils a menys que el recolector tingui una finalitat 
científica. El jaciment, un clàssic del Cretaci superior pre-pirinenc, està 
pràcticament esgotat  

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Avui per avui no n’hi ha. Tan sols cal ressenyar que fins no fa gaire anys en el 
talús del barranc de la Posa hi havia dos abocadors de deixalles, avui clausurats.  

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Aquest geòtop és un punt o intenta ser un punt geoturístic per les icnites de 
dinosaures. És un punt, com la resta del barranc de la Posa, d’interès didàctic tant 
per a l’ensenyament secundari per la gran varietat de fòssils, com per 
l’ensenyament superior pels tipus de sediments i fàcies, en ambients intramareals 
molt proximals i sobretot supramareals. 
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