
 



Sortida a Vilanova de la Sal, pantà de Canelles i Estopanyà 

El passat dissabte 10 d’octubre ens vam reunir un bon nombre de socis del GMC al pàrquing 

adjunt al Centre d’Interpretació de l’Or del Segre (Museu de la Noguera), de Balaguer, com ja 

va sent costum en les 3 últimes sortides després de les dues anteriors a la recerca d’or al Riu 

Segre, al seu pas per Balaguer. 

Va haver-hi una confusió a l’hora d’inici de la sortida, doncs en un primer moment es va 

recomanar fer-la a partir de les 8:00 h i finalment es va canviar a les 9:00 h per tenir una mica 

de marge pels socis que venien de lluny. El canvi no va ser visionat per tothom i això va 

provocar que alguns fossin al punt de trobada des de les 8:00 h. Des d’aquestes línies lamento 

com a guia i com a membre del GMC la confusió creada. 

Un cop vam estar tots i totes reunits, vam enfilar en caravana cap al poble de Vilanova de la 

Sal, situat a uns 12 km de Balaguer. Tots els vehicles es van poder estacionar a peu mateix de 

les salines de Vilanova de la Sal. Allí vam repartir un tríptic sobre com es fa un mapa geològic i 

unes escales dels temps geològics en diversos formats, gentilesa de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC). En especial mostrar agraïment a en Jorge Fleta Pastor, 

responsable de Gestió Documental i suport Web del propi ICGC. 

Les salines de Vilanova de la Sal pertanyen a l’Associació Catalana de Lleure Formatiu i el seu 

cap visible és en Miquel Marcelino i Camarasa, el qual ens va mostrar les salines explicant la 

seva història, l’evolució al llarg dels anys, l’estat d’abandonament en què es trobava i el 

moment actual en què es troben. Les seves explicacions resultaren magistrals i va ser seguit 

amb molt d’interès per tots els assistents que, asseguts en bancs de fusta, escoltaven 

atentament les explicacions d’en Miquel. Addicionalment a aquestes explicacions, en Carles 

Manresa feu una breu introducció a la geologia de la zona on ens trobàvem per tal de 

contextualitzar el perquè d’unes salines d’origen continental en el marc de formació de la 

serralada de plegament dels Pirineus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durant la visita a les salines vam aprendre el sistema d’“eres”, on es deixava evaporar la 

salmorra que prové d’un pou d’uns nou metres de profunditat, des de les més antigues 

formades per lloses d’argila, fet que provocava una tinció vermellosa a la sal resultant. Amb el 

temps, i per qüestions “estètiques”, es recomanava des dels poders fàctics que la sal havia que 

ser de color blanc, doncs així es considerava més pura. Això va fer que en lloc de lloses d’argila 

s’utilitzessin lloses de calcària litogràfica, que els saliners de la zona tenien molt properes a les 

salines, doncs afloren calcàries mesozoiques útils per a aquestes noves necessitats.  

Passaven els anys i nous materials, com el ciment, apareixien amb força al mercat. Les lloses 

de pedra calcària eren atacades per la sal, fet que provocava que es trenquessin i que, per 

capil·laritat, es contaminés la sal amb les argiles de compactació de sota les lloses i produint la  

no desitjada tinció de la sal. Per tant, es van substituir les lloses de pedra calcària per lloses 

manufacturades “in situ” fetes de ciment. Primer, de grans dimensions i pes, i posteriorment, 

més petites i més manejables. 

Aquest fou l’últim sistema utilitzat en les eres abans del seu abandonament total. Un cop 

recuperades i restaurades les salines, s’han construït noves eres per a produir un altre cop sal. 

Aquestes basses s’han fet de formigó, doncs sembla el sistema més adient a dia d’avui. Fou en 

aquestes eres on en Miquel ens va explicar com era el procés per extreure el preuat material. 

Consisteix a omplir la bassa amb una làmina d’aigua, provinent del pou carregada, amb ions 

(salmorra). Per evaporació i removent l’aigua comencen a precipitar els primers cristalls de sal, 

que queden flotant a la làmina d’aigua; és el que anomenem “flor  de sal”. Un factor clau en la 

precipitació de la sal es la humitat, doncs si és massa elevada no afavoreix el procés de 

formació de sal, per molt alta que sigui la temperatura ambiental (tal i com ens va comentar, 

això succeí aquest estiu, amb temperatures de 45 °C i humitats relatives properes al 85 %).  

Es va poder observar una de les eres on es veia perfectament la flor de sal. Molts de nosaltres 

vam animar-nos a tastar la sal formada que, observada amb lupa, es veia perfectament com 

cristal·litzava en el sistema cúbic (halita). Una vegada la sal ha precipitat a les eres només 

queda recollir-la, deixar-la assecar als magatzems i finalment realitzar el procés de neteja de 

possibles impureses abans de ser envasada en cada un dels seus formats.  

 



 



Una de les “joies” de patrimoni que conté aquest salí és la nòria de fusta que s’usava 

antigament per elevar l’aigua des del pou fins a les eres utilitzant força motriu animal. L’estat 

en què es conserva es prou bo, tenint en compte el temps que ha estat abandonada. No 

podem dir el mateix de l’edifici que la conté, doncs es troba en un estat ruïnós i des d’aquí 

lamentem el poc, per no dir nul, ajut que ofereixen les institucions públiques per a no perdre 

un patrimoni històrico-miner que només ha salvat gent particular que aprecia i estima el seu 

entorn enfront de la deixadesa i ignorància política. 

 

Finalment, molts dels assistents van poder comprar alguns potets de sal produïda a les salines, 

tant en la seva forma blanca com barrejada amb diversos gustos de bolets, com camagrocs, 

fredolics o ceps.  

 

Des d’aquestes línies només em queda agrair profundament a en Miquel l’atenció amb la que 

ens va rebre i explicar tot el procés de formació de la sal, des de la història més antiga fins a 

l’actualitat. 

 



Amb ganes ja de picar per part de bona part dels assistents, vam armar-nos amb martells i 

escarpes, i algun que altre avituallament alimentari, i a peu vam dirigir-nos darrera les salines a 

la recerca i captura de dolomita (varietat teruelita). Aquest mineral es trobava en un petit 

estrat calcolutític amb matriu de guix sacaroide. Aquest estrat es trobava englobat en els 

guixos de la fàcies Keuper, on també vam poder trobar boniques mostres de guix en forma de 

petites “roses del desert” i mostres de guix fibrós de coloracions blanquinoses i vermelloses 

típiques d’aquest tipus de guixos. No van aparèixer els quarsos (jacints de Compostel·la), 

excepte un que va trobar el company Alfonso Calero.  

 

El temps se’ns anava tirant a sobre i vam tornar cap als cotxes per fer ruta i anar cap al pantà 

de Canelles. Vam parar tots els cotxes just damunt la presa, en el límit provincial entre Lleida i 

Osca, per poder gaudir sobretot de les impressionants vistes que ofereix l’alçada cap baix del 

riu Noguera Ribagorçana (uns 152 metres de salt vertical).  

 



 

Des de dalt la presa i cap als cotxes de nou, vam anar baixant cap a la central hidroelèctrica de 

Canelles pel camí d’accés fins a trobar els primers afloraments d’ofites, on ràpidament, tant a 

l’aflorament com al voral de la carretera, van aparèixer les primeres mostres d’aerinita. 

Algunes d’elles presentaven un intens color blau, sobretot en crostes però també en mostres 

fibroses que reomplen fractures de la roca ofítica. Des d’aquest punt ens vam anar 

disseminant al llarg de la carretera que anava baixant, doncs es trobaven mostres en diversos 

punts i cadascú anava picotejant allí i allà en busca d’un exemplar representatiu. També es van 

recollir força exemplars de suposada prehnita. En algun cas s’observaren agregats globulars 

tintats de color blau que podem pensar que es tracta de prehnita tenyida d’aerinita. Haurem 

de fer alguna anàlisi per a poder confirmar-ho. Allí, la majoria de nosaltres aprofitàrem per 

dinar, ja fos entrepà, carmanyola, etc... Fou l’intrèpid Àngel Blas qui pujant pendent amunt de 

l’aflorament va aconseguir una bonica placa d’aerinita fibrosa amb diversitat de tons blavosos i 

blau-verdosos que ens va ensenyar pel gaudi de tots. 

 

 



Finalment, els últims afloraments visitats ja es trobaven al veí poble d’Estopanyà (Estopiñán 

del Castillo), en la província d’Osca. Aquí, les mostres d’escolecita eren abundants i generoses i 

tothom es va engrescar per aconseguir les millors mostres que es presentaven damunt la roca 

ofítica, amb aspecte fibroradiat. Alguna d’aquestes formant la circumferència completa, com 

algun dels exemplars trobats pel company Sergio Evangelio.  

 

Aquí, tot i el cansament ja acumulat del dia, la majoria no es resignava a marxar i seguia 

buscant aquella peça que realitzés el desig del buscador. 



 

Finalment, es va donar per conclosa la sortida i, amb les motxilles molt carregades de pes, poc 

a poc ens vam acomiadar, desitjant-nos una bona tornada i contents per una nova excursió 

realitzada i crec que agraïda per tothom. 

 

 

 

 

 



 

 

Organitzador i guia: Carles Manresa. 

Disseny i creació d’aquest document: Carles Bel. 

Fotografia:  Agustí Asensi, Carles Castanera i Màrius Asensi. 

Correcció del text: Joan M. Ybarra i Josep Ll. Garrido. 

Fotografia portada: Agustí Asensi. 

Redacció del text: Carles Manresa. 

 

 

 

 

 

Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb 
la seva presència a la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


