LA FONT DE LES BAGASSES

L’ALTERA DE LA BARONIA

EL SUBSTRAT DEL POBLE DE LA RÈGOLA

Ubicació
UTM x 324951.08, y 4655804.76.
El punt està situat a l’entrada del congost de Terradets en l’esplanada de la
font de les Bagasses.

Ubicació
UTM x 317286.3, y 4651585.07.
És la imatge del poble de la Règola,
vista des del S, des del marge dret del
riu Fred.

Ubicació
UTM x 323089, y 4651621.22.
L’Altera és un serrat que s’estén a llevant del poble de la Baronia de Sant Oïsme. S’hi accedeix per una pista.

Descripció
El sector de talús de la carretera, visible des del planell de la font, mostra
dos trams de roca dura, calcària, separats per un de margós (tou). El dur
inferior està format per les calcàries
de “picons” i damunt, el mal aflorat
de “calcàries de la Cova”. El “companatge”, d’aquest majestuós entrepà
de roques, està format per margues
noduloses que alternen amb capes de pelita (llim més argila); és el tram en el què s’ha modelat el
replà que separa els dos esglaons de calcàries principals de la Serra. L’esglaó superior mostra un
acusat penya-segat, delícia dels bons escaladors.
L’erosió del riu ha aprofundit la llera obrint el congost de Terradets.
L’aqüífer càrstic, albergat en les calcàries del tram superior, ha originat, prop de la llera del riu, les
surgències del Forat de l’Or.

Descripció
La part baixa del poble està assentada damunt una formació gresosa
homogènia. Aquest tram de gresos,
pràcticament massiu, correspon a
un gran cos canalitzat format per
unes poques unitats sedimentàries
imbricades. Cada una té un contacte
inferior erosiu i un sol grup de làmines encreuades planes (a molt gran
escala). Aquesta formació megacanalitzada de gresos està intercalada en sediments intermareals.
Correspon al rebliment d’arena (gres) d’una vall fluvial prop de la desembocadura. Al principi els sediments en arribar al mar foren retreballats completament pels corrents de marea (un règim estuarí) i se
sedimentaren les barres de l’Altera de la Baronia. Després, poc a poc, la seva capacitat de transport
minvà i els sediments es dipositaren cada cop en àrees més proximals. El cos de gresos de la Règola marca el final del funcionament geològic del riu que aportava els sediments.

Descripció
Damunt les “calcàries d’alveolines” dipositades en el moment de la transgressió marina cenozoica, es va establir una
sedimentació deltaica que provocà, a la
fi, la regressió del mar.
El sector de la Baronia fou, en aquests
moments, sotmès a una gran subsidència. Es creà un espai on es podia emmagatzemar sediments. S’hi dipositaren arenes, llims i argiles, que el sistema fluvial de la Règola anava transportant cap al mar. Els corrents
de marea els va retreballar i distribuir fent una pila, en la part més distal, de barres submareals.
Aquestes barres estan formades per dues unitats. La inferior, pelítica amb molt abundants burrows de
gres fruit d’una intensa bioturbació ocasionada per crancs. La superior, està formada per gresos amb
glauconita i nòduls de sílex, amb unes marcades línies d’acreció que indiquen el corrent dominant que
les va originar. Presenten nivells de bretxes de col·lapse, falles i discordances intraformacionals i capes
turbidítiques de composició carbonàtica, reflex de la inestabilitat del substrat.

EL TURÓ D’ÀGER

Ubicació
UTM x 321123.77, y 4651156.1.
S’hi ha d’accedir des del mas del Pastor (Molí d’en Guàrdia) o des de la serra
del Pi. A partir d’aquests punts surten
llurs viaranys que arriben a l’ermita.

Ubicació
UTM x 314748.02, y 4652176.51.
Turó alterós on hi ha construït el poble
d’Àger.
Descripció
Està format per nivells de gresos i de
calcarenites, intercalats en pelites, sedimentats en un medi deltaic. Aquest ambient deltaic des de l’estació del tren, prograda cap a ponent reblint el golf d’Àger
tot guanyant terra al mar. El delta en un
principi estava dominat per l’acció fluvial.
Als sectors de la Passarel·la i l’estació ferroviària i del serrat de Monterol i Turó
d’Àger, els gresos deltaics tenen una
gruixària important degut a que són dues àrees molt subsidents on emmagatzemar sediments arenosos
(gresos). En atansar-se a l’alt estructural i sedimentari del Cap de la Creu, el sediment transportat pel riu
es barreja amb grans de carbonat (bioclasts); arriba un moment que predominen en l’arena. Al mateix
temps l’acció de les marees, i esporàdicament de les ones de tempesta, es fa cada cop més i més palesa.
Els grans carbonàtics s’originaren en moments en que el nivell del mar era alt. Al baixar es posà de nou en
marxa el sistema deltaic i una part o tot el material bioclàstic s’erosionava i els grans es barrejaven amb
els de l’arena transportada pel riu.

ESLLAVISSAMENT DE PUI

ERMITA DEL REMEI (ORONERS)

Ubicació
UTM x 314644.21, y 4651788.1.
Marge dret del barranc de Pui. Des de
la barbacana del portal de Sant Martí
hi ha una visió frontal panoràmica de
l’esllavissament.

Descripció
L’ermita està situada al peu d’un penya-segat orientat de llevant a ponent,
tallat per l’erosió del riu. A llevant
forma el Cinglo Gros de la Baronia, i a
ponent la cinglera de la Mare de Déu.
En aquesta cinglera s’hi poden distingir dos trams calcaris que els separa
un nivell margós per on passa el camí
i hi ha construïda l’ermita (segle XI) i les ruïnes de la casa forta d’Oroners. En el tram inferior les
calcàries (“calcàries d’alveolines”) estan sedimentades in situ. En el superior, les calcàries estan
retreballades per corrents de marea i esporàdicament per onades (estratificacions encreuades característiques). Foren afectades per fractures intraformacionals que denuncien la inestabilitat de
la conca. La gruixària anòmala que presenten a la vall del Noguera Pallaresa testimonia també
l’esfondrament sinsedimentari del substrat.

Descripció
El turó de Pui està modelat en sediments equivalents laterals als del
Turó d’Àger: gresos, calcarenites i calcàries. Jeuen damunt el tram pelític,
tou i impermeable, de la “Passarel·la”.
L’aigua subterrània hi circula fàcilment, sorgeix en petites fonts i, quan
plou intensament, en babilons.
Les capes cabussen cap al N, cap a la llera del barranc. En aprofundir la llera, en un període d’intensa
erosió, la part baixa del Turó de Pui es va desestabilitzar i va esllavissar. Visualment es pot resseguir la superfície del trencament principal (arquejada). La massa esllavissada forma un esglaonat
de bancals allargats, separats per ribassos que, en general, coincideixen amb superfícies de trencament. El 1929 es va reactivar i es crearen problemes en haver modificat els límits dels bancals.
El Turó està limitat pels barrancs de Morà a llevant i de Planella i Peguer a ponent. Llurs cons de
dejecció són àrees intensament cultivades.

3. L’altera de la Baronia
4. El turó d’Àger
5. Ermita del Remei (Oroners)
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7. Sediments de plana de marea
8. El sinforme de la Passarel·la
9. Font grossa

LA VALL. Allargada al peu del Montsec. En produir-se un ascens generalitzat del nivell del mar, a les primeries de l’era cenozoica, va ser inundada; es formà un estret golf que
amb el temps es va anar reblint de sediments. En el moment de la transgressió marina es
produí una sedimentació carbonatada (“calcàries d’alveolines”) i després el golf es va anar
reomplint amb sediments deltaics convertint-lo en terra ferma.

Geoparc mundial UNESCO Orígens
Tot els indrets geològics mencionats en aquesta publicació contribueixen a la
gran riquesa i diversitat geològica del Geoparc mundial de la UNESCO Orígens. Es
poden mencionar, per exemple, la Règola o la Pertusa, com a punts de l’inventari
d’interès geològic del Geoparc.
El Geoparc Orígens és un territori reconegut a nivell internacional on s’hi pot
fer un viatge en el temps de més de 500 milions d’anys per conèixer la història del
planeta Terra des de temps remots fins als nostres dies.
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12. Corba d’Agulló

Montsec

13. Cementiri d’Agulló – ermita de Sant Pere Màrtir
14. Barranc de Contorna
15. La Pertusa
16. Congost de Mont-rebei
17. Les Conclues
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18. El cap de la Creu
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3. La Vall d’Ager.
Punts geològics rellevants
(Guia de butxaca)
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guixos i sediments argilosos. El primer tram rocós és format principalment per dolomies
grises i calcàries (de “picons”). Al sostre d’aquesta massa rocosa hi ha un tram tou argilós
que forma l’esglaó del Montsec, la major part repoblat de pins. I, a la part més alta, el magnífic penya-segat, que corona la Serra, on hi ha la canal de l’Embut.
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2. El substrat del poble de la Règola

11. Itinerari: guixera de Mosenye - Colobor - Sant Alís

EL MONTSEC. La Serra mostra una espectacular secció de la catifa. Jeu damunt sals,

de les etapes glacials del període quaternari, hi conferiren el darrer modelat.

1.Font de les Bagasses

10. Estació d’Àger

EL PREPIRINEU. Es pot considerar format per una gegantina catifa de rocam, de
varis quilòmetres quadrats de superfície i d’uns pocs milers de metres de gruix a l’extrem
N, i, cap al S es va aprimant fins pràcticament desaparèixer. En xocar la placa ibèrica amb
l’europea la catifa va ser empesa cap al S. En el seu viatge es va plegar i trencar individualitzant una sèrie d’unitats limitades per falles inverses, cavalcants. Una d’aquestes
unitats és l’anomenat “mantell de corriment del Montsec” (làmina encavalcant del Montsec). És encavalcat pel mantell de Bóixols - Sant Corneli i, al mateix temps, encavalca a la
unitat de les Serres Marginals. Col·locat el mantell, al començar l’era cenozoica, al front
d’encavalcament, es va erigir el relleu que forma la serra del Montsec i, al peu, una petita
àrea deprimida, la vall d’Àger.

La instauració de l’actual xarxa fluvial al final del període terciari, i els retocs erosius

PUNTS GEOLÒGICS

6. Esllavissament de Pui

El Montsec i la Vall
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SEDIMENTS DE PLANA DE MAREA
Ubicació
UTM x 317352.46, y 4652383.36.
Hi ha tres punts que destaquen on afloren sediments intermareals. El “bar del
Manyo”, en el talús de la carretera que
va a cal Forner, a la Règola, en el carrer
de Xetó i darrere cal Viudo, i al pont d’en
Rossell, en el talús del camí que va a
Sant Martí.

EL SINFORME DE LA PASSAREL·LA
Ubicació
UTM x 324838.11, y 4652809.93.
Una bona secció es pot observar en
el talús de la carretera del Doll, tot
just després de l’antic pont de la
Passarel·la.

Descripció
Aquestes condicions de sedimentació
es donaren a la Vall en àrees costaneres planes poc extenses, “pentinades”
per l’acció de les marees. A la part més
propera al límit de marea alta només hi
arriben sediments molt fins (pelita), és
la plana fangosa. Caminant en direcció al mar van apareixent llenties de sorra (estratificació lenticular
primer i, en disminuir l’argila, estratificació flaser que caracteritzen la plana mixta) (carrer de Xetó i
pont d’en Rossell). La sorra, en direcció al mar, es va fent més i més abundant (bar del Manyo) fins
arribar a predominar (darrere cal Viudo) (plana arenosa).
Aquesta disposició horitzontal en produir-se l’apilament de sediments, constitueix un cicle (intermareal): a la base materials arenosos (gres), a la part mitjana capes d’arena (gres) entre pelita, al
començament molt primes de pelita que les separa, i després cap a dalt, amb el temps, la pelita es fa
més i més abundant fins que, finalment, acaba el cicle amb només pelita. De tant en tant a la sèrie
estratigràfica (successió de cicles), s’hi intercalen cossos lenticulars canalitzats de gresos (canals de
marea).

GUIXERA DE MOSENYE - COLOBOR SANT ALÍS

Descripció
Col·locat el mantell del Montsec, ja
erigida la Serra, al seu peu, s’originà
una zona deprimida, que a les primeries de l’era cenozoica, fou inundada
pel mar, convertint la Vall en un estret golf. A la major part de les Serres
Marginals s’hi dipositaren, primer,
“calcàries d’alveolines” i, després,
roques detrítiques en un ambient deltaic. Un sistema deltaic que s’inicià, a l’extrem de llevant
i progradà cap a ponent, reblint el golf de sediments detrítics, sobretot arenes (gresos) i llims i
argiles (pelites).
La vall del riu Noguera Pallaresa, la zona immediata al S del Montsec, fou sotmesa a moviments
de col·lapse degut a l’acció de les sals que formen el seu substrat, causant deformacions sinsedimentàries i una gruixària anòmala de les formacions rocoses. Paral·lel al front d’encavalcament
es va originar un esfondrament en forma de solc, que va donar lloc a un plec dissimètric còncau
amb els flancs cabussant cap a l’eix, un sinforme. S’estén des de la zona de Peralba, prop del Coll
d’Orenga, fins gairebé a l’estació ferroviària d’Àger.

CORBA D’AGULLÓ
Ubicació
UTM x 312861.68, y 4652367.18.
Les obres de millora de la carretera que
va a Balaguer, després de la bifurcació
de la que va als pobles d’Agulló i Corçà, han obert una pronunciada corba, a
l’iniciar la remuntada cap al Cap de la
Creu. En els talussos on s’ha encaixonat la corba, hi ha un magnífic aflorament del rocam. És de fàcil accés a les
dues parts superiors dels talussos, i
cal tenir cura del trànsit, en fer observacions en les cunetes.

Ubicació
UTM x 317105.05, y 4655864.211.
És un costerut itinerari amb la finalitat
de reconèixer les unitats estratigràfiques del Montsec. Des del final de la pista de Colobor s’emprèn el senderó que
passa per l’ermita, es remunta fins a la
Cova i tot dret, pel costat de la canal de
l’Embut, s’arriba al “ras” de la Serra, a
Sant Alís.
Descripció
Entre la masia de Mosenye i el final de la
pista de Colobor afloren les pelites salines de la “Gesera de Mosenye”, les calcàries de Roca Fumada i les margues fossilíferes del corral de Calundo (on hi ha l’àpex del con de dejecció de la Llaüna). Tocant al barranc de Finistrelles hi ha el contacte amb la gran massa de dolomies que formen, a llevant, la Tossa, i, a ponent, les Llaurades. Fins ben a
prop de la font de Colobor el senderó va recorrent pel damunt les dolomies. A la darrera corba tancada,
abans d’arribar a la font, hi afloren calcàries amb orbitolines (les seccions recorden les de les llenties),
que a la superfície tenen òxids de ferro, testimonis d’un prolongat lapse sense sedimentació. Damunt
hi jeuen les calcàries massives de “picons” i el complex de nivells calcaris amb rudistes de la Cova. Des
del bancal de la pallera, al sostre de les calcàries de la Cova, hi ha un panorama per a refer el paisatge
del camí recorregut. Des d’allí es por constatar, que el substrat de Colobor i la font, és una massa de
roques esllavissades. Damunt de la pallera de la Cova hi ha el tram margós antany cultivat i en part
repoblat de pins. Remuntant tot dret i en tallar la pista, es poden observar els esbaldregalls angulosos
quaternaris, que recobreixen gran part del tram margós. Damunt dels conglomerats cantelluts hi ha el
cantal de l’Ignasi i en la mateixa pista el cantal Pla. S’arriba al peu del penya-segat calcari just a ponent
de la canal de l’Embut. En algun nivell de calcàries es manifesta l’estratificació encreuada plana.
A la fi, des del cim, es pot delectar del paisatge de gairebé tota Catalunya. Al N el Prepirineu i el Pirineu
Axial i, immediatament al S, les Serres Marginals, després la plana de la Conca de l’Ebre i a l’horitzó la
Serralada Costanera Catalana.

LA PERTUSA
Ubicació
UTM x 308077.77, y 4658545.62.
En arribar a l’extrem de la pista que des
de Corçà va a la Pertusa, cal emprendre
el senderó que va al Congost de Montrebei. A poc més o menys d’1 km, hi ha
el trencall del caminet que portava a
la mina de lignit de la Bordonera. Mirant a l’embassament hi ha un sortint
de roca, en forma de trona, que és un
punt ideal per observar el magnífic paisatge geològic que mostra la vessant
dreta del Noguera Ribagorçana.
Descripció
La secció és comparable a la mostrada
en l’itinerari nº 11 Guixera de Mosenye -Colobor – Sant Alís.
Els tossals de Santa Quitèria i de la Pertusa, separats per la intensa acció erosiva del riu, estan
modelats en dolomies i calcàries pertanyents a la unitat de les Serres Marginals.
La sèrie estratigràfica del Montsec de l’Estall s’inicia amb els sediments argilosos salins, versicolors, molt plàstics, sobre els què ha corregut el mantell del Montsec; hi ha un aflorament reduït a tocar de l’aigua. Damunt hi jeuen calcàries i dolomies grises, característics en gairebé tot el
Prepirineu meridional. Formen el suport de les calcàries i margues amb intercalacions de lignits;
quan el nivell de l’embassament és baix es poden veure les ruïnes de l’antiga explotació. Al peu
de Montfalcó les labors mineres es troben entapissades per una atapeïda repoblació de pins. Damunt, destaca en el paisatge, el peculiar penya-segat del tram massiu de calcàries de “picons i de
“columnes”. Són el suport dels nivells de calcàries, aquí molt ben desenvolupats, anomenades “de
la Cova”. En aquests nivells s’ha modelat el cim del Mont Alt. Entre aquestes calcàries i les més
altes de la Serra, hi ha el tram margós de l’esglaó principal del Montsec. A la part baixa del tram
margós criden l’atenció les coloracions vermelloses dels sediments. Són degudes a unes capes de
gresos, de procedència extraconcal, intercalades en les margues.

Descripció
És una formació de calcàries intercalada en sediments pelítics. S’hi poden distingir tres nivells pel color i contingut litològic. El nivell inferior marronós és, a la base, gresós amb esporàdics bioclasts que van dominant cap a la part alta.
L’intermedi blanquinós totalment calcari. I el superior també marronós, doncs entre les capes de
calcàries hi ha capes de pelita d’aquest color. El nivell intermedi està format per tres unitats de
les quals les dues inferiors estan parcialment erosionades. La superior presenta estratificació encreuada plana que ajuda a fer una interpretació ambiental.
El Cap de la Creu fou un alt sedimentari i estructural només banyat pel mar, ja començada l’era
cenozoica, en moments en què el nivell del mar era alt. S’hi dipositaren calcàries amb alveolines.
Aigües clares, doncs els rius eren geològicament inactius, i temperatura relativament alta, afavoriren un ambient propici per el desenvolupament de la vida constructora, on proliferaren les alveolines. Vivien en una llacuna costanera protegida per una barra de sorra, una platja, que la separava
del mar obert. L’onatge distribuïa amb facilitat les alveolines que feien la funció de grans de sorra.
Una secció d’aquesta platja barrera està molt ben exposada en la part mitjana de l’aflorament.

CONGOST DE MONT-REBEI
Ubicació
UTM x 308313.3, y 4660818.33.
Seguint el viarany que des de la Pertusa va al Congost, es passa per les
ruïnes de la masia de la Pardina, es
remunta la costeruda solana i després
de la masia de Carlets es descendeix
de nou fins l’inici del recorregut turístic del Congost.
Descripció
La intensa erosió del riu ha aprofundit la llera xerracant, xerracant la roca.
Avui, sobretot per les construccions
d’embassaments, l’erosió dels rius és
pràcticament nul·la. El congost fou
modelat en moments en què el perfil d’equilibri del riu era juvenil. Eren moments en què el nivell
del mar era més baix que l’actual, les aigües eren braves i arrastraven còdols i arenes que feien
la tasca d’actius abrasius, la seva capacitat erosiva era gran. Aquestes condicions es donaren en
períodes de desglaciació (just al final d’un període glacial).
En el congost les calcàries de la cinglera tenen plans d’estratificació poc manifestos, són aparentment massives i les parets del congost tendeixen a ser verticals. Al sostre, poc abans d’obrir-se
el final del congost, les calcàries suporten un tram de gresos, un canvi litològic, manifest pel tacte
raspós que provoquen els grans de sorra, com quan hom passa la mà pel damunt de paper arenat.

FONT GROSSA
Ubicació
UTM x 320262.49, y 4654224.49.
Pista, que des del poble de l’Ametlla
del Montsec, passant per la font Grossa, va a casa Camperol. En el talús hi
ha dos punts d’observació: un als primers metres i l’altre tot just passada
la font.
Descripció
Al talús del primer tros de la pista es
poden observar seccions de canals
fluvials reblerts de gresos i conglomerats. Estan inclosos en sediments pelítics de desbordament. Corresponen
a dipòsits fluvials de l’etapa final de
rebliment del golf d’Àger. Els gresos presenten estratificacions encreuades (planes) molt típiques
de rius de cursos trenats. Estan afectats per falles sinsedimentàries provocades pels moviments
d’esfondrament de la conca sedimentària.
El segon punt, passada la font, en el talús de la pista aflora una massa de roca ígnia subvolcànica,
una ofita. Rep el nom local de brunall. És l’únic aflorament de roca volcànica que hi ha a la Vall.
Està inclosa en sediments argilosos i guixencs molt plàstics, damunt els quals ha encavalcat el
Montsec. Al ser arrastrada a la base del mantell de corriment, es va fracturar intensament la qual
cosa va facilitar la meteorització. Presenta una disjunció de boles deixant nuclis de roca inalterada, arrodonits i molt durs.

CEMENTIRI D’AGULLÓ-ERMITA DE
SANT PERE
MÀRTIR
Ubicació
UTM x 311728.77, y 4653430.57.
Dos punts propers que es complementen. Un a la carretera de Corçà poc
abans d’arribar al cementiri d’Agulló
i l’altre a un centenar de metres de
l’ermita de Sant Pere Màrtir, al N
d’Agulló.
Descripció
Hi afloren dos nivells de gresos i conglomerats de la part alta de la sèrie cenozoica, inclosos en pelites groguenques. Corresponen a paleocanals fluvials amb un contacte inferior erosiu i el superior pla. Pertanyen a la mateixa formació
estratigràfica que l’aflorament descrit en el punt nº 6 abans d’arribar a la font Grossa.
Al talús de la pista, proper al cementiri, aflora la part baixa d’un paleocanal. A Sant Pere Màrtir
es pot observar la part alta, una vegada el canal s’ha omplert de sediments i queda fossilitzat.
En ambdós afloraments es pot observar l’organització interna dels gresos i conglomerats. Hi ha
nivells amb estratificació encreuada plana (barres) típica d’illetes que es formen al llarg de la llera
del riu, i altres amb estratificació encreuada de solc típica de sorres dipositades en els canals que
limiten les barres. Una disposició típica de rius trenats. Les pelites, molt argiloses, foren dipositades en crescudes i desbordament dels canals inundant les riberes on freqüentment es repoblaren
de vegetació.

LES CONCLUES
Ubicació:
UTM x 306483.88, y 4654253.05.
És un punt paisatgístic singular. Per
arribar-hi cal emprendre la pista que
de Millà accedeix al Pla de les Bruixes,
o bé la que parteix del Parador del Cap
de la Creu. Passat el Pla de les Bruixes, la pista finalitza en un corralot en
ruïnes. A partir d’aquest punt s’ha de
continuar a peu cap a ponent. S’arriba
a la part alta d’un gran penya-segat
que dona vista al congost de les Conclues (de Fet) negat per les aigües de
l’embassament de Canelles.
Descripció:
Davant de l’observador hi ha la serra
de Savinós. La forma un espectacular anticlinal dissimètric amb el flanc S verticalitzat. Aquest
gran plec demostra com les roques, enfront d’enormes pressions, es comporten com a plàstiques.
El nucli del plec està format per pelites salines bigarrades i calcàries i margues tectonitzades. Està
molt cobert de vegetació i esbaldregalls. En el flanc N la sèrie estratigràfica està molt ben exposada. El primer tram de la “closca” està format per les dolomies grises, molt característiques en
aquesta part del Prepirineu. La superfície està erosionada i dibuixa un cert angle amb els nivells
suprajacents, formats per un seguit de nivells lenticulars de calcàries equivalents a les que formen
el cinglo més alt del Montsec.

ESTACIÓ D’ÀGER
Ubicació
UTM x 322219.18, y 4652860.71.
Prop de l’estació ferroviària, en el
tram de carretera antiga després del
barranc de les Cols. L’aflorament és
continuació del sistema deltaic del
nucli del sinforme de la Passarel·la.
S’estén, progradant en direcció a ponent, cap a l’Ametlla, Monterol i el
Turó d’Àger.
Descripció
En arribar al mar els sediments transportats per un riu, els corrents marins,
especialment les onades i les marees,
els retreballen. Si prevalen les onades,
el delta té forma de lletra delta grega. Si dominen els corrents de marea, és un estuari. I, finalment,
si destaca el segell imposat pel corrent fluvial és un delta digitat, de pota de gallina.
El delta de l’estació és digitat. Al front de cada dit, de cada canal distributari s’hi construeix una barra (un cicle de sediments). Cada una està formada per dos termes: l’inferior és pelític (prodelta) i el
superior gresós (barra de front deltaic). L’aflorament mostra una secció perpendicular a la direcció
de creixement de la barra. Està formada per capes paral·leles, a l’escala de l’aflorament, tallades
per un cos canalitzat amb estratificació encreuada de solc, originada pels corrents fluvials. Marca el
moment en què el canal distributari va quedar reblert de sediments, inactiu.

BARRANC DE CONTORNA
Ubicació
UTM x 311053.18, y 4652459.61.
És un barranc alineat de llevant a ponent afluent del Noguera Ribagorçana. El punt d’observació és en la pista
de Millà quan travessa el barranc.
Descripció
Les dues vessants estan formades
per roques dures que intercalen un
tram de roques blanes. Tot el conjunt està inclinat cap al N. El jacent
el formen les “calcàries d’alveolines”
que suporten un nivell de gresos amb
glauconita; formen l’obaga de Contorna. El sostre, un tram de gresos i calcàries en les què s’ha modelat la crestallera de la serra del Tossalet. El tram entremig correspon a
les “pelites de la Passarel·la”. És seguint l’aflorament d’aquest tram gris que l’erosió ha excavat
i aprofundit la llera del barranc. Ha modelat una morfologia típica en xaragalls. Fou degut a una
general baixada del nivell de base de la xarxa fluvial que afectà a tota la vall d’Àger tant a la conca
del Pallaresa com a la el Ribagorçana. L’erosió va encaixonar la xarxa hidrogràfica en els cons de
dejecció quaternaris on hi ha el plantat de la Vall. Probablement fou conseqüència del principi de
desglaciació del darrer període glacial.
En el marge esquerre del barranc, prop de la pista, hi ha una falla de salt en direcció que posa en
contacte les pelites amb els gresos amb glauconita.

EL CAP DE LA CREU
Ubicació
UTM x 313988.11, y 4650000.79.
Mirador condicionat per a una magnífica i plaent observació de la serra del
Montsec i de la vall d’Àger.
Descripció
El Cap de la Creu està modelat en una
zona de fractures que limita, per ponent, l’àrea subsident de la vall del Noguera Pallaresa. La collada es va obrir
gràcies a la falla que segueix el barranc
de Planella. Per la collada, al segle II hi
arribaren els soldats romans; meravellats de la Vall i la gran muralla que representava el Montsec, s’hi quedaren.
Hi jugà un factor decisiu que queda reflectit en la “pau divina” sensu Pla que atresora la Vall.
Observant la serra del Montsec es poden, a primer cop d’ull, visualitzar les tres unitats rocoses més
importants: l’esglaó inferior de color gris fosc (com a referència, és el substrat de l’ermita de Pedra)
format per dolomies, el replà margós repoblat de pins, i el cinglo més alt de la Serra amb la canal de
l’Embut que l’home ha convertit en un magnífic rellotge de sol.
La Vall està limitada pel S, a llevant, pel relleu que forma la serra de Montclús i cap a ponent els
Monts de Millà. La serra de Montclús està formada per la unitat “calcàries d’alveolines”. Damunt
hi jeuen els locals gresos de l’Altera que s’han aprimat ràpidament fins desaparèixer a ponent del
poble de la Règola, al barranc de Morà. Les “pelites de la Passarel·la” varen unificar litològicament
tota la Vall, jeuen davant de l’observador on hi ha els camps de cultiu del Cullell. Acaba la sèrie
estratigràfica de la Vall, visibles des del Parador, els gresos, calcarenites i calcàries noduloses que
formen el cim del turó de Pui que es continua, cap al N, amb el Turó d’Àger.
El límit entre el Montsec i la Vall, grosso modo, es pot establir entre la zona bosquetana i la cultivada.

