
 



Crònica de la sortida a diversos afloraments de Vilanova de la Sal, 

Tartareu i la Serra de Mont-roig, a la Noguera 

 

L’endem{ de Sant Jordi ens vam reunir uns quants membres del GMC a la capital de la 

Noguera amb el temor de la meteorologia després d’una diada de Sant Jordi acabada amb 

una bona tamborinada. Val a dir que el dia va resultar esplèndid, amb sol i vent suau i una 

temperatura perfecta per a la recollida de minerals i pel gaudi del paisatge amb la 

primavera ja avançada. 

Aprofitant que el Museu de l’Or obria abans per a realitzar un curs d’observació d’aus a la 

bultra del Segre, vam fer una visita fugaç al museu on alguns dels socis van comprar una 

bosseta de sorra per a poder fer la batea a casa, assegurant unes quantes palletes. La 

primera “cacera” del dia. 

Seguidament ens desplaçàrem fins a les salines de Vilanova de la Sal, on vàrem fer una 

breu explicació geològica per tal d’entendre els materials que teníem al voltant. Val a dir 

que aquest cop no es veié salmorra ni la cristal·lització d’halita, doncs la meteorologia 

encara no ha permès assecar alguna de les basses. Així que des d’aquí ens aprop{rem a 

conèixer d’a prop un aflorament on predominen guixos vermellosos-ocres de la fàcies 

Keuper, on existeix una capa més carbonàtica amb presència de cristalls de dolomita de la 

varietat teruelita. Ja no són tant freqüents com a l’anterior sortida del grup però qui més 

qui menys s’endugué algun exemplar. A més a més, es recolliren calcedònies i cristalls de 

guix en diferents morfologies i colors com en forma de rosa del desert, agregats fibrosos, 

espina de peix, etc. 



  



 

El següent punt es trobava pista forestal amunt, seguint el camí que puja cap a l’ermita de 

la Mare de Déu de Montalegre. Després de deixar els cotxes en un revolt, enfilàrem a peu 

seguint el camí que puja al Coll de Porta, a la serra del Mont-roig, just al contacte entre els 

materials del Jur{ssic amb els del Cret{cic. L’objectiu era la cerca de blocs caiguts que 

contenen geodes amb cristalls de calcita, alguna d’elles molt brillants i amb un color 

taronja. Es pogueren observar també varietat de fòssils com braquiòpodes i bivalves. Es 

trob{, per exemple, una part d’una valva de rudista amb recristal·lització interna de calcita. 

Aquí el sol començava a fer pujar la temperatura i la vista que teníem sobre el pantà de 

Sant Llorenç i tota la plana de Lleida al fons era magnífica, on el blau de l’aigua amb el verd 

dels prats oferia un contrast excepcional pel gaudi de la vista. Fins i tot es veia el relleu de 

Montserrat, cosa que no s’acostuma a donar des d’aquest punt. 

De volta cap al cotxe vam tenir temps encara de poder recollir alguna mostra d’hematites 

massiva i l’observació de flora tant curiosa com orquídies silvestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Era l’hora de reposar forces i energia, així que ens desplaçàrem fins al poble de les 

Avellanes on din{rem tots junts a la terrassa del bar del poble, a l’ombra, tot regant amb 

cervesa i vi l’{pat, doncs a la tarda tocava caminar un xic. 

 

Així doncs, els últims afloraments a visitar es trobaven ben a prop del poble de Tartareu, 

on primer vam enfilar-nos barranc Sardina amunt per tal de recollir aerinita. Les mostres 

eren abundants i tots cercàvem algun exemplar el més vistós possible i amb textura 

fibrosa. La varietat de blaus fins a verds era extensa i es va trobar algun exemplar amb un 

color blau cel molt intens. La vista barranc avall amb el poble de Tartareu al fons també 

era  d’admirar, amb els camps d’ordi a baix on el vent  feia  que  semblés un mar verd  fent 



onades que anaven d’aquí a all{. Tot un moment de pau que alguns gaudien mentre altres 

seguien aplanats a la captura de la peça desitjada. 

 

 

 

Amb compte i poc a poc, es va descendir fins al barranc de nou per enfilar-nos de nou a 

l’última visita del dia, just en el turó que teníem enfront, per tal de recollir agregats 

fibroradiats d’escolecita blanca com la neu. Tothom es va poder endur mostres i de nou la 

vista i el paisatge ens oferien un gran espectacle.  

 

 



 

Tornada cap al cotxe per tal d’acomiadar-nos ja, desitjant una bona tornada a casa i agraint 

un bon dia, havent fet allò que més ens agrada. 

 

 

 

 

 

 

 



Organitzador i guia: Carles Manresa i Jordi Sorribes. 

Disseny i creació d’aquest document: Carles Bel. 

Fotografia: Carles Bel, Carles Manresa, Marià Bosch, Josep M. Flores i Pere Ramoneda.  

Fotografia portada: Carles Manresa. 

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

Redacció del text: Carles Manresa. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


