Ubicat als Pirineus Catalans, el Geoparc Orígens permet fer un viatge en el
temps per descobrir els orígens de l’evolució de la Terra i de la vida, des
del big-bang fins a l’actualitat. Al Geoparc Orígens les pedres expliquen
més de 500 milions d’anys d’història de la Terra, des del Paleozoic fins ara.

GEOPARC ORÍGENS
als Pirineus Catalans

Visitar-lo és connectar amb una natura autèntica i fer un viatge en el
temps.

Epicentre, centre de visitants del Geoparc
Passeig del Vall, 13. Tremp / +34 973 653 470
epicentre@pallarsjussa.cat / www.pallarsjussa.net

Enquesta

RUTA GEOLÒGICA

la vall

dels voltors
Continguts: Geoparc Orígens, Eureka SGN Disseny i maquetació: Pallars Comunicació

Serra de Sant Gervàs © Luís Troya
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P1- mirador de les Collades: La serra de Sant Gervàs

P2- LA Font dels Capellans: La Serra de Castellet

Les calcàries i margues de la serra de Sant Gervàs es van començar a formar
durant el Cretaci, fa uns 90 milions d’anys, al fons d’un mar tropical previ a la
formació dels Pirineus. Fòssils marins com els rudistes, bivalves extints, en són
testimoni.

La serra de Castellet està esculpida en conglomerats, una roca formada per
còdols i sorres, transportats i sedimentats fa 40 milions d’anys (Eocè) per
torrenteres que erosionaven les roques dels Pirineus.

Aquesta serra es va formar durant l’aixecament dels Pirineus, producte de
l’impacte de la placa tectònica ibèrica contra l’europea. Les roques que
formen la serra de Sant Gervàs estan inclinades de manera que s’ha invertit
l’ordre inicial, és a dir, les més antigues es troben sobre les més modernes.
Destaca la presència de balmes i coves generades per la filtració i circulació
d’aigua durant milers d’anys per les fractures presents a les calcàries. L’aigua
dissol i erosiona la roca i forma aquestes cavitats d’origen càrstic.
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Tall geològic de la serra de Sant Gervàs en què s’observa la seva estructura interna.

2. A sobre posa la mà
dreta amb el palmell
cap amunt (margues i
calcàries).

3. Plega les mans i fixa’t
com
les
calcàries
(roques més antigues)
es posicionen sobre les
margues i calcàries
(roques més modernes).

La serra de Castellet ens fa pensar en Montserrat (Geoparc de la Catalunya
Central). Les formes montserratines són generades per l’erosió de l’aigua en
circular per fractures verticals provocades durant l’aixecament dels Pirineus i
pel plans d’estratificació presents als conglomerats (A9. Amb el pas del temps
s’aïllen formes d’agulla (B).
A

La serra de Sant Gervàs a les teves mans

1. Estén la mà esquerra
amb el palmell cap
amunt (calcàries).

La serra de Castellet vista des de la font dels Capellans.

4. Observa la posició de
les roques a la serra de
Sant Gervàs.

Fractures

B

Plans d’estratificació

Sabies que et trobes a la roureda plana més extensa de Catalunya? La roureda d’Aulàs és un bosc on domina el roure martinenc amb sotabosc de boix, arç
blanc i corner.

P3- MIRADOR DE SAPEIRA: JOC DE ROQUES

P4- De Sapeira aL Pont d’Orrit: El rastre dels Dinosaures

Des del mirador de Sapeira, que significa «la pedra», observem que a la roca de
Turmeda afloren unes roques grises (gresos i calcàries) i vermelles (argiles)
força inclinades. Per sobre, formant les cingleres, tenim una roca ocre (conglomerats) pràcticament horitzontal.

Pel camí que va de Sapeira al Pont d’Orrit, a mà dreta trobem gresos i
argiles que conformen la solana de la Costa. Aquestes roques molt inclinades
cap al sud es van formar fa uns 70-66 milions d’anys, quan aquesta era una
zona de platges i planes fluvials on vivien els dinousaures abans d’extingir-se
al final del Cteaci (66 milions d’anys).

Les roques més antigues (70-60 milions d’anys) estan molt inclinades perquè
han patit una bona part dels esforços tectònics que aixecaren els Pirineus. Els
conglomerats de les cingleres (40 milions d’anys), com que són més joves,
han patit menys deformació.
Aquest conjunt de roques, com que estan en contacte directe i presenten una
inclinació clarament diferent, formen el que els geòlegs anomenen discordança angular.
Roca de Turmeda

Al fons, Areny de Noguera i Orrit. A la dreta, la solana de la Costa.

Paret de Turmeda

S’han excavat restes d’hadrosaure, un dinosaure herbívor que podia pesar més
de 2 tones i mesurar 7 metres de llarg. Destaca la primera troballa documentada a Europa de fragments de closca d’ou d’aquest grup de dinosaures.

Discordança
angular

1. Estat inicial

2. Plegament de roques

Cretaci (70-66 Ma)

Paleocè (60 Ma)

3. Erosió de roques
Discordança angular

4. Sedimentació

Ma= Milions d’anys

Discordança angular de la roca de Turmeda i el procés de formació.

Eocè (40 Ma)

Sabies que les balmes de la paret de Turmeda són aprofitades pels
voltors? Aquest mirador és un punt òptim per observar la nidificació d’una
important colònia de voltors.

Recreació d’un paisatge cretàcic. A l’esquerra, hadrosaures. © Oscar Sanisidro / ICP

Sabies que el primer text escrit en llengua catalana prové de la Terreta?
Un jurament feudal de fidelitat al comte del Pallars Jussà Ramon IV fou escrit a
mitjan segle XI, en què surten anomenats els castells d’Orrit i d’Areny de
Noguera.

Serra de Castellet des de la vila de Castellet. © T.Pröhl

ruta GEOLÒGICA La vall dels Voltors
Aquest és un itinerari circular que permet introduir-nos a la geologia de la
Terreta i comprendre com s’han gestat l’imponent contrafort de la serra de
Sant Gervàs o les formes montserratines de la serra de Castellet. Un tomb per
un dels indrets més recòndits i màgics del Geocparc Orígens on es combina la
història, la biodoversitat i la geodiversitat.
Distància: 31 km

Trencalòs. © T.Pröhl

ET RECOMANEM
El Casal dels Voltors i l’Observatori del Canyet
A la Torre de Tamúrcia, el Casal dels Voltors és un punt d’informació turística i
un centre d’interpretació de les aus carronyaires del Pirineu. Als afores del
poble trobem l’observatori per poder contemplar el canyet, un punt on es
posa menjar als voltors cada dissabte a les 10.30 hores.
Per a més informació: C/ Major, 9 de la Torre de Tamúrcia / terreta@tremp.cat
+34 973 05 79 47 / +34 601 905 652

Observacions:

Museu dels Dinosaures

En condicions de pluja, la pista no és apta per a turismes.

Aquest equipament, situat a Areny de Noguera, exposa els fòssils de dinosaures excavats a Areny. A més, hi ha dos itineraris interpretatius que porten
a dos jacimients habilitats amb restes òssies i petjades de dinosaure.

Utilitzeu les zones d’aparcament habilitades.

Per a més informació: C/ Mayor, 3 d’Areny de Noguera /+34 680 200 424

Consulteu les condicions meteorològiques previstes.

Seguiu les indicacions de l’espai visitat.
Emporteu-vos aigua o begudes per hidratar-vos correcament.
Recordem que la recollida de fòssils està prohibida i sancionada per la llei.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Si vols saber més coses dels dinosaures, pots visitar els diferents equipaments que formen la xarxa Dinosaures dels Pirineus, com el Museu de la
Conca Dellà a Isona i Dinosfera a Coll de Nargó.
Per a més informació: www.dinosauresdelspirineus.cat

