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GEOZONA 134  ESTERREGALLS D´OLOPTE - ALL I MINES DE 
SANAVASTRE 

INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
Situada arran del marge nord de la depressió de la Cerdanya, aquesta geozona 
és interessant geològicament des de dos diferents punts de vista. D’una banda, 
constitueix un dels exemples més impressionants de badlands del Pirineu. De 
l’altre, inclou part dels millors afloraments del Miocè de la Cerdanya que, en 
aquest sector, enregistren el desenvolupament d’un con al·luvial en el marge nord 
de la conca miocena. Les successions al·luvials presents en aquests afloraments 
estan formades per conglomerats i lutites carbasses i inclouen en les parts més 
distals nivells de lignits que es fan més freqüents cap al centre de conca. En part 
inundades i recobertes per runes, les mines a cel obert de Sanavastre són el 
darrer testimoni que queda de les explotacions que es van realitzar en el passat 
per extreure aquest lignit. En aquestes mines, cal assenyalar que, a part de lignit, 
s’hi troben abundants restes vegetals (fulles i tiges) i que, en el passat, s’hi van 
recuperar restes de mamífers. 
 

 

Detall dels badlands dels Esterregalls 
d’All amb una "demoiselle coiffée" en 
primer terme. Miocè mig-superior de la 
Cerdanya. Foto: E. Roca. 

GEÒTOPS INCLOSOS A LA GEOZONA 
1. Esterregalls d´Olopte 
2. Les Guilleteres 
3. Esterregalls d´All 
4. Mines de lignit de Sanavastre 
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COMARCA: Cerdanya MUNICIPI(S): Isòvol, Ger, Das 

DADES FISIOGRÀFIQUES 

Dins d’aquesta geozona hi podem distingir dos sectors ben diferenciats. El més 
gran inclou la part situada al nord del riu Segre, és a dir, els geòtops vinculats 1, 2 
i 3. Correspon a una àrea caracteritzada per la presència d’una sèrie de torrents i 
lloms orientats NNW-SSE (serrats d’All, del Camí d’Isòvol i de la Ginebreda) que 
baixen cap a la plana fluvial del Segre. En aquest sector hi destaca la morfologia 
dels lloms que mostren uns vessants molt aixaragallats i un part sumital 
relativament plana en la que s’hi troben restes de la terrassa més antiga del riu 
Segre. L’altre sector, més baix, inclou el geòtop vinculat 4 que se situa, separat de 
la resta de la geozona, al sud del riu Segre. És un sector pla i relativament aixecat 
que, limitat al nord per les planes fluvials del Segre i la Valirola, correspon una 
terrassa del Segre. Aquesta terrassa, en el geòtop 4, està modificada per les 
antigues mines de carbó que donen lloc a un clot ocupat en part per un petit 
estany. 

CONDICIONS D’ACCÉS 
L’accés als geòtops inclosos en aquesta geozona no és difícil i es realitza a partir 
de camins ben fressats que surten de carreteres (geòtops 1, 2 i 4) o de pobles 
(geòtop 3). L’únic que presenta certes dificultats d’accés és el geòtop 3 en el que 
cal seguir un camí pel que circula el torrent de la Sosa i desprès creuar camp a 
través uns prats i zones amb matolls en les que hi abunden plantes espinoses. En 
tots els casos, tanmateix, l’aproximació a peu és inferior als 15 minuts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

 

ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 
Erm (predominant) i forestal amb espais marginals d’ús agrícola i ramader. 

SITUACIÓ GEOLÒGICA 

SITUACIÓ GEOLÒGICA 
Els material detrítics d’aquesta geozona registren el formació d’un con al·luvial en 
el marge nord de la fossa de la Cerdanya durant el Miocè. Aquesta fossa, situada 
en la Zona Axial del Pirineu, es va generar a partir del moviment de la falla de la 
Tet, que també va originar les fosses de la Seu d’Urgell i Conflent. En els geòtops 
1, 2 i 3, els materials miocens estan afectats per un intens procés 
d’aixaragallament produït per la incisió quaternària del riu Segre en el rebliment de 
la fossa. 

PARAULES CLAU
Con al·luvial     Planta fòssil 
Conglomerat     Quaternari 
Lignits      Terrassa fluvial 
Lutita      Xaragall 
Miocè 
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EDAT DELS MATERIALS I PROCESSOS REPRESENTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA 

TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
Aquesta geozona és interessant des d’un punt de vista patrimonial geològic per 
tres raons principals. 
 
En primer lloc, perquè inclou probablement un dels exemples més impressionants 
de badlands de Catalunya amb demoiselles coiffées i xaragalls que s’incideixen 
fins a 4-5 metres en les successions detrítiques del Miocè de la Cerdanya. 
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En segon lloc, perquè conté part dels millors afloraments del Miocè de la 
Cerdanya amb conglomerats i lutites que enregistren molt bé l’evolució lateral de 
les característiques sedimentològiques d’un con al·luvial des de les seves parts 
més proximals a les més distals. En aquestes últimes parts, cal destacar la 
presència de nivells de lignits que es fan més freqüents cap al centre de conca on 
es troben les mines de Sanavastre. La inclusió aquestes  mines a cel obert en 
aquesta geozona té un valor afegit ja que són el darrer testimoni que queda de les 
explotacions de lignit que es van realitzar en el passat a la Cerdanya. 
 
Per últim i en tercer lloc, aquesta geozona també té un valor patrimonial 
paleontològic que ve donat per l’existència a les mines de Sanavastre 
d’abundants restes vegetals molt ben preservades (fulles i tiges) i de restes de 
mamífers que es van recuperar en el passat. 
 
Totes aquestes raons fan que aquesta geozona tingui un interès tan científic com 
sobretot  didàctic destacable. En aquest sentit, des d’un punt de vista científic, cal 
recordar que en aquesta geozona hi tenim representat un dels pocs exemples de 
badlands del Pirineu i que les successions miocenes de les mines de Sanavastre 
contenen abundants restes biològiques que formen part de les col·leccions dels 
principals museus geològics de Catalunya i Espanya. Per altra banda, la bona 
preservació d’aquestes restes orgàniques ha permès conèixer millor la 
climatologia del Miocè a Catalunya i en concret les condicions ambientals en la 
que es va formar la conca de la Cerdanya. 
 
Per últim, la qualitat dels afloraments així com l’abundància de restes vegetals 
confereixen a aquest geozona un indubtable interès didàctic per conèixer el 
funcionament d’un con al·luvial i, en concret, el que es va formar en aquest sector 
de la Cerdanya durant el Miocè. 
 
Pel que fa a l’interès turístic, el paisatge dels badlands en els geòtops de les 
Guilleteres i dels Esterregalls d’Olopte i All, juntament amb la presència d’un 
estany amb ocells en el geòtop de les mines de Sanavastre, fan que aquesta 
geozona presenti unes característiques que també la fan força interessant. 
 
Interès turístic: 4 
Interès didàctic (nivell divulgatiu i d’ensenyament bàsic): 3 
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Interès didàctic (ensenyament a nivells mig i superior): 3 
Interès científic: 2,5 
 
ANÀLISI COMPARATIVA 
La relació geològica entre aquesta geozona i el geòtop del Camp d’en Mixela és 
molt estreta ja que l’anàlisi conjunt d’ambdues àrees permet reconèixer els 
principals trets del procés de rebliment de la fossa de la Cerdanya. Cal recordar 
que, durant el Miocè, la depressió de la Cerdanya estava ocupada tan per un 
sistema de cons al·luvials com per un llac profund i que els geòtops dels Xaragalls 
d’All i del Camp d’en Mixela il·lustren respectivament les característiques 
d’aquests dos dispositius sedimentaris. 
 
D’altra banda, al desenvolupar-se tan sols sobre substrats lutítics, la presència de 
badlands és molt rara en els Pirineus. En canvi, és bastant freqüent en la resta del 
nostra país. Així, fora dels Pirineus, aquests tipus de relleu és present en la 
majoria de formacions terciàries de tipus lutític (p.e., en les margues d’Igualada o 
en el Miocè del Vallès-Penedès) i, en menys grau, en materials més antics (p.e., 
les Ribes Blaves a Olesa de Montserrat). 
 
RELACIONS AMB ALTRES VALORS PATRIMONIALS 
Dels quatre geòtops que configuren aquesta geozona, únicament en el de les 
mines de Sanavastre (geòtop 4) coexisteixen valors patrimonials destacables de 
tipus biòtic i històrico-cultural. Tal com ja s’ha dit, les mines de Sanavastre són el 
darrer testimoni que resta de les nombroses explotacions de lignit que es van 
realitzar a la Cerdanya durant els segles XIX i XX, i, per tant, és indubtable que 
tenen un valor patrimonial en l’àmbit històrico-cultural de la comarca. 
 
Pel que fa al valor biòtic de les mines de Sanavastre, aquest ve donat per 
l’existència d’un estany que cobreix les parts més deprimides de l’antiga 
explotació a cel obert. Aquest estany d’uns 5000 m2 de superfície està colonitzat 
per peixos i plantes i és visitat per nombroses aus aquàtiques. El valor patrimonial 
biòtic d’aquest estany recau sobretot en el fet que és un dels pocs espais aquàtics 
de la plana de la Cerdanya en el qual poden reposar aquest tipus d’aus. En 
aquest sentit, per tal de preservar aquest estany, en el passat, hi van haver 
mobilitzacions populars dirigides per l’Institut d’Estudis Ceretans que van impedir 
que aquest espai es convertís en un abocador de residus inerts. 
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RELLEVÀNCIA GEOLÒGICA 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CONTEXTUALITZACIÓ (ESPAI/TEMPS) 
Els materials que afloren en aquest geozona formen part del rebliment de la fossa 
de la Cerdanya. Aquesta fossa es va formar durant el Miocè mitjà-superior i el 
Pliocè a partir del moviment direccional i desprès extensional de la falla de la Tet. 

El rebliment de la fossa de la Cerdanya inclou dues grans unitats: la Unitat 
Inferior, d’edat miocena mitjà-superior, formada fins a 800 m de conglomerats, 
sorres, lutites i lignits dipositats en ambients al·luvials, deltaics i lacustres; i la 
Unitat Superior, de edat fini-miocena i pliocena, integrada per 200 m de 
conglomerats i argiles vermelles d’origen al·luvial. 

Els sediments d’aquesta geozona pertanyen a la Unitat Inferior que, aquí, està 
formada per sediments al·luvials i deltaics. Concretament, en els geòtops 1, 2 i 3 
afloren conglomerats i lutites taronges i grises que es van dipositar en un con 
al·luvial (anomenat d’All) situat a la sortida de la vall del Duran. Aquest con, 
constituït per sediments provinents de l’erosió del Cambro-ordovicià, formava part 
del sistema de cons al·luvials que es trobaven adossats al marge nord de la fossa 
de la Cerdanya i que passaven lateralment cap al sud a una plana deltaica i a un 
llac profund. Els sediments que afloren en l’altre geòtop de la geozona (mines de 
Sanavastre) mostren precisament les característiques de la plana deltaica 
adjacent al con d’All. Són gresos, lutites grises amb restes vegetals i lignits que 
denoten que aquesta plana deltaica estava sovint recoberta per aigua. 

RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC 
La rellevància geològica d’aquesta geozona es centra sobretot en els camps de la 
Sedimentologia, Geomorfologia i, en menor grau, Paleontologia. En efecte, el 
Miocè de la geozona dels Xaragalls d’All constitueix un bon exemple per mostrar 
les característiques sedimentològiques d’un con al·luvial i d’una plana deltaica 
situada en el marge d’un antic llac; i pel que fa al seu interès geomorfològic, 
aquesta geozona inclou un dels millors exemples disponibles a Catalunya per 
il·lustrar no només les formes sinó també el funcionament dels processos erosius 
que actuen en els badlands. 

En el camp de la Paleontologia, el geòtop vinculat de les mines de Sanavastre és 
un aflorament valuós tant pel seu contingut i qualitat dels seus fòssils com per les 
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nombroses dades que aporta sobre l’edat i paleoecologia del Miocè de la 
Cerdanya. En relació amb aquest darrer punt, l’escassetat d’afloraments miocens 
superiors i més d’aquesta qualitat en la Catalunya interior i en gran part del 
Pirineu fa que la informació subministrada per aquest geòtop sigui molt important 
per conèixer el paisatge i el clima de Catalunya durant el Miocè superior.  

Per últim, cal indicar que aquest geòtop vinculat és el darrer testimoni de les 
mines de lignit que es van explotar a la Cerdanya i que és un aflorament 
tradicional visitat en itineraris d’ensenyament mitjà i en algunes sortides 
universitàries de l’Ensenyament de Geologia. Els materials que afloren en aquest 
geozona formen part del rebliment de la fossa de la Cerdanya. Aquesta fossa es 
va formar durant el Miocè mitjà-superior i el Pliocè a partir del moviment 
direccional i desprès extensional de la falla de la Tet. 

SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA 
La bona preservació i quantitat de restes vegetals (principalment fulles) que estan 
presents en els sediments de les mines de Sanavastre fa que el seu estudi, iniciat 
ja en el segle XIX, hagi estat significativament rellevant en l’avanç del 
coneixement paleobotànic de Catalunya. Aquesta rellevància es posa de manifest 
en els nombrosos estudis realitzats en aquests sediments (veure referències 
bibliogràfiques) que han permès analitzar i classificar una gran quantitat 
d’espècies vegetals que, en alguns casos, han estat definides per primer cop a 
Catalunya. 

D’altra banda, des d’un punt de vista històric, cal assenyalar que els dipòsits 
miocens del rebliment de la fossa de la Cerdanya van despertar l’interès de grans 
geòlegs del segle XVIII i XIX com Buffon i Lyell (veure referències bibliogràfiques) 
que van utilitzar dades provinents d’aquests materials en les polèmiques que 
mantenien sobre l’origen de les muntanyes. 
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Vista parcial dels badlands de les 
Guilleteres. Foto: E. Roca. 

Disposició geomètrica dels canals 
conglomeràtics a les successions 
miocenes de la part proximal del con de 
dejecció d'All. Foto: E. Roca. 

 

Vista parcial dels Esterregalls d’Olopte 
amb els xaragalls incidits en els 
conglomerats i lutites del Miocè mig-
superior de la Cerdanya. Foto: E. Roca. 
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Detall d’un dels xaragalls més incidits 
que es poden observar als badlands 
dels Esterregalls d’All. Foto: E. Roca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visió parcial dels badlands dels Esterregalls d’All que afecten unes successions 
al·luvials miocenes formades per lutites, gresos i conglomerats de color gris i 
taronja. Foto: E. Roca. 

 
Xarxa de xaragalls incidits en les lutites taronges amb conglomerats del Miocè 
mig-superior de la Cerdanya. Foto: E. Roca. 



 
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 

 

 
Successions al·luvials de la part mitja-distal (color taronja) i distal (color gris) del 
con de dejecció miocè mig-superior d’All. Foto: E. Roca. 

 
Detall dels badlands dels Esterregalls d’All amb una demoiselle coiffée en primer 
terme. Miocè mig-superior de la Cerdanya. Foto: E. Roca. 
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Vista general dels Esterregalls d’Olopte amb els xaragalls incidits en els 
conglomerats i lutites del Miocè mig-superior de la Cerdanya. Foto: E. Roca. 

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 aparentment no gaudeix de cap 
tipus de protecció específica de tipus administratiu. Tal com ja s’ha indicat, aquest 
geozona està formada sobretot per espais erms i forestals i només localment 
inclou explotacions agrícoles i ramaderes. Per tant, és un espai que, en el seu 
conjunt, tampoc consta de cap tipus de protecció física com puguin ser tanques 
electrificades o murs de pedres. 

Pel que fa referència a l'estat de preservació de la geozona, aquest és bastant o 
molt bo si fem excepció dels espais inclosos en els geòtops vinculats dels 
Esterregalls d’Olopte (geòtop 1) i de les Mines de Sanavastre (geòtop 4).  Aquests 
dos geòtops han estat utilitzats com abocadors de residus inerts i inclouen, en 
certs sectors, gran quantitat d’elements (llaunes, cuines, pneumàtics, etc) que 
degraden visualment aquests espais. També es voldria fer notar la presència d’un 
camp de tir al plat i d’un abocador incontrolat a la part més baixa de les 
Guilleteres (geòtop 2) que, en un futur, podrien afectar aquest geòtop. 

Tenint en compte aquestes agressions, per millorar l’ús geològic d’aquesta 
geozona es proposa netejar aquests abocadors i instal·lar unes tanques a les 
parts altes dels geòtops que impedeixin tant la realització de nous abocaments 
com la caiguda dels visitants. En relació a aquest últim punt, cal dir que les mines 
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de Sanavastre estan envoltades per un talús vertical, resta de l’antiga explotació 
que fa més de 5 metres d’alçada i que els badlands inclouen xaragalls amb parets 
verticals de més de 6 metres situats arran dels prats que permeten observar 
aquestes morfologies erosives. En el cas de les mines de Sanavastre, una altra 
actuació que milloraria el seu ús patrimonial seria la recuperació d’alguns dels 
antics fronts d’explotació minera mitjançant la retirada de la terra acumulada en 
les escombreres situades a l’interior de la mina. 

Finalment, donades les característiques de la geozona es creu convenient l’ús de 
rètols informatius per indicar no només la situació dels geòtops sinó també les 
seves característiques i les pautes de comportament que han de seguir els 
eventuals visitants. 

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Tal com s’ha indicat en l’apartat anterior, alguns afloraments dels geòtops 
vinculats dels Esterregalls d’Olopte i de les Mines de Sanavastre presenten un 
estat bastant degradat per l’impacte negatiu dels abocaments de residus inerts 
que s’han dut a terme en el passat i que probablement continuen de forma 
incontrolada en l’actualitat. Aquest ús és, ara per ara, la principal amenaça que 
corren no només aquests dos geòtops sinó també la resta d’espais continguts en 
aquesta geozona. En aquest sentit, cal recordar que els badlands i les 
explotacions mineres a cel obert abandonades són, pel seu baix valor econòmic, 
els llocs on habitualment se situen la majoria d’abocadors tant a la Cerdanya com 
a la resta del país. 

Una altra possible amenaça urbanística que podria afectar aquesta geozona és la 
modificació o ampliació del cementiri d’All i del camp de tir adjacent. Aquestes 
dues instal·lacions se situen arran dels badlands del geòtop de les Guilleteres que 
són un recurs turístic gens menyspreable. 

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
La presència de fòssils vegetals que són poc freqüents en el nostre país al geòtop 
de les mines de Sanavastre obliguen a imposar unes restriccions per recollir 
mostres. Aquesta restricció no ha de ser necessàriament total ja que hi ha un gran 
nombre d’espècimens de fòssils i no sembla que el jaciment es pugui esgotar amb 
facilitat. Així, es creu que les restriccions no han d’impedir recollir mostres per 
usos tan científics com divulgatius. En relació amb aquests darrers usos, aquest 
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geòtop presenta unes possibilitats molt bones. En canvi, des d’un punt de vista 
geològic, la seva utilitat com a recurs turístic cal considerar-la baixa.  

D’altra banda, la resta de geòtops vinculats mostren unes característiques que els 
hi donen unes possibilitats també molt interessants en el seu ús com a recurs 
didàctic, científic i turístic. No hem d’oblidar que els badlands quan són 
espectaculars, com els de les Guilleteres, formen part de molts itineraris turístics 
en altres llocs del mon (p.e. Alps). 

RECOMANACIONS PER LA INCLUSIÓ EN CATALOGACIONS ESTATALS O 
INTERNACIONALS  
Aquesta geozona, per la seva qualitat, pot i deu accedir als llistats de llocs 
d’interès geològic (Geosites), tant els que recullen indrets de rellevància estatal 
com de rellevància europea o internacional. 

AUTORIA DE LA FITXA 
Eduard Roca Abella 
Departament de Geodinàmica i Geofísica 
Facultat de Geologia 
Universitat de Barcelona 
08071 - Barcelona 
 
e-mail: eduard@geo.ub.es 
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 1 
ESTERREGALLS D´OLOPTE 

 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
Situats molt a prop del límit septentrional de la fossa de la Cerdanya, els 
Esterregalls d’Olopte consisteixen en un petit aflorament de badlands que afecten 
un substracte constituït per llentions de conglomerats i lutites carbasses. Aquests 
materials detrítics, predominantment grollers, pertanyen al rebliment miocè mig-
superior de la fossa de la Cerdanya que, en aquest sector, està format per 
successions de tipus al·luvial dipositades en un con de dejecció que se situava a 
la sortida de la vall del riu Duran. L’edat predominantment cambro-ordoviciana del 
substracte en aquesta vall fa que aquest con estigui format sobretot per lutites i 
conglomerats bastant ben rodats de pissarres i gresos gris-verdosos i, en menor 
proporció, de quarsos blancs. En aquest marc, les successions dels Esterregalls 
d’Olopte corresponen a les parts proximals del con al·luvial d’All que es disposen 
discordantment sobre el substracte paleozoic. 
La rellevància geològica dels Esterregalls d’Olopte es centra principalment en els 
camps de la Sedimentologia i la Geomorfologia. Des d’un punt de vista 
sedimentològic és un aflorament rellevant en el sentit que no només mostra les 
característiques de les parts proximals d’un con al·luvial sinó que també il·lustra, 
conjuntament amb els altres geòtops vinculats, la disposició lateral de les diverses 
fàcies sedimentològiques en un con al·luvial format per torrents que transportaven 
sobretot graves i lutites. L’interès geomorfològic d’aquest geòtop ve donat per la 
presència de badlands amb xaragalls molt excavats i també per la vista 
panoràmica. Des de l’aparcament proposat per arribar a aquest geòtop es pot 
observar molt bé la morfologia i disposició dels diferents nivells de terrasses i cons 
al·luvials quaternaris que recobreixen la part central de la depressió de la 
Cerdanya. 
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Vista parcial dels Esterregalls d’Olopte 
amb els xaragalls incidits en els 
conglomerats i lutites del Miocè mig-
superior de la Cerdanya. Foto: E. Roca. 

GRÀFIC D’ACCESSOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
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Disposició geomètrica dels canals 
conglomeràtics a les successions 
miocenes de la part proximal del con de 
dejecció d'All. Foto: E. Roca. 

Vista general dels badlands dels 
esterregalls d'Olopte. Foto: E. Roca. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
L’espai que queda inclòs en aquest geòtop no gaudeix de cap tipus de protecció 
específica de tipus físic ni aparentment de tipus administratiu. El seu estat de 
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preservació és relativament bo si fem excepció de les parts més properes al camí 
de la Ginebreda que estan molt brutes. En aquestes àrees, sobretot, en les més 
pròximes al poble d’Olopte, hi han llaunes, rentadores i altres residus que, 
acumulats en el fons dels xaragalls, degraden visualment aquest espai. 

Per millorar l’ús del geòtop es proposa, per tant, en primer lloc netejar-lo i desprès 
instal·lar unes tanques en el camí que impedeixin nous abocaments i la caiguda 
dels visitants. En relació a aquest últim punt, cal dir que la incisió dels xaragalls ha 
generat arran del camí talussos verticals de fins a 6 metres de profunditat. 

Finalment, també es creu convenient l’ús de rètols que informin sobre les 
característiques del geòtop i les pautes de comportament que han de seguir els 
visitants.  

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Tal com s’ha indicat en l’apartat anterior, els Esterregalls d’Olopte presenten un 
estat bastant degradat per l’impacte negatiu dels abocaments de residus que 
s’han dut a terme en el passat i que probablement continuen de forma 
incontrolada en l’actualitat. Aquest ús és, ara per ara, la principal amenaça que te 
aquest geòtop vinculat.  

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
La combinació de les observacions fetes en aquest aflorament i en els geòtops 
vinculats de les Guilleteres i dels Esterregalls d’All és un recurs didàctic i científic 
que pot ser molt útil per conèixer les característiques sedimentològiques d’un con 
al·luvial o de dejecció, el funcionament dels mecanismes que actuen en la 
formació d’un badland o per entendre l’història miocena de la Cerdanya. 
 
Tenint en compte aquesta utilitat didàctica i que no es tracta d’un aflorament amb 
interès pels col·leccionistes de fòssils o minerals, es considera que és un espai 
que es pot divulgar i fomentar el seu ús. Únicament, cal fer atenció a que els 
visitants no l’embrutin ni circulin pel fons dels xaragalls ja que el perill de 
despreniment de pedres és molt gran. 
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 2 
LES GUILLETERES 

 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
Conjuntament amb els Esterregalls d’All, les Guilleteres són un dels millors 
exemples de badlands que trobem en l’àmbit d’aquesta geozona. Situat en el 
marge erosionat d’una antiga terrassa quaternària del Segre, aquest geòtop 
consisteix en un complexa xarxa de xaragalls i barrancs molt inclinats que tallen 
les successions miocenes de la part mitja de l’antic con de dejecció d’All. Aquest 
con se situava a la sortida de la vall del riu Duran i formava part del conjunt 
d’unitats deposicional que van reblir la fossa de la Cerdanya. Les successions 
miocenes de les Guilleteres, d’acord amb la seva situació a la part mitja del con 
de dejecció, no són tan conglomeràtiques com les dels Esterregalls d’Olopte i 
inclouen una important quantitat de lutites. Les columnes estratigràfiques 
aixecades en aquest punt mostren que estan formades per una sèrie d’uns 35 
metres de lutites de colors carbasses i grocs que intercalen llentions de 
conglomerats amb còdols imbricats. 
En aquest context, les Guilleteres són rellevants com a registre geològic de 
processos sedimentològics i sobretot geomorfològics. En el camp de la 
Sedimentologia per què, conjuntament amb els altres geòtops vinculats d’aquesta 
geozona, enregistra molt bé l’evolució lateral de les característiques 
sedimentològiques d’un con al·luvial des de les seves parts més proximals a les 
més distals; i en el camp de la Geomorfologia per què forma part d’un dels millors 
exemples disponibles a Catalunya per il·lustrar no només les morfologia dels 
badlands sinó també el funcionament dels processos erosius que actuen en ells. 
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Xarxa de xaragalls incidits en les lutites 
taronges amb conglomerats del Miocè 
mig-superior de la Cerdanya. 
Foto: E. Roca. 

GRÀFIC D’ACCESSOS 
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Vista parcial dels badlands de les 
Guilleteres. Foto: E. Roca. 

Llentió conglomeràtic intercalat a la part 
inferior de la sèrie al·luvial miocena de 
les Guilleteres. Foto: E. Roca. 

 
 
 



 
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 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
A l’igual que els Esterregalls d’Olopte, l’espai que comprèn aquest geòtop no 
gaudeix de cap tipus de protecció específica de tipus físic ni aparentment de tipus 
administratiu. Quant al seu l’estat de preservació, aquest, en canvi, és molt bo si 
fem excepció de les parts més baixes on s’han excavat un parell de terrasses que 
s’utilitzen com a camp de tir al plat i també, incipientment, com a abocador 
d’escombraries. 

En aquest sentit, la principal actuació que es proposa per millorar l’ús patrimonial 
del geòtop és la de tancar o controlar aquestes instal·lacions que l’embruten i el 
degraden visualment. Una altra millora que es suggereix és l’arrangament 
d’alguns corriols molt malmesos que recorren els badlands i que permeten 
observar-los amb detall. Aquesta actuació, que afavoriria l’ús turístic d’aquest 
espai, hauria d’anar acompanyada amb la instal·lació de rètols informatius que 
expliquessin les característiques del geòtop i les pautes de comportament que 
han de seguir els visitants. 

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Ara per ara només són ressenyables a la part més meridional i baixa del geòtop 
on, com s’ha dit abans, hi ha instal·lat un camp de tir al plat i un incipient abocador 
en el qual s’hi cremen escombraries. Aquestes instal·lacions produeixen 
nombroses deixalles (troços de plats de tir, papers, etc.) que comencen a 
dispersar-se per aquest sector del geòtop i que podrien afectar en un futur les 
seves parts més vistoses. 

Una altra possible amenaça urbanística que podria afectar aquest geòtop en el 
futur és la modificació o ampliació del cementiri d’All que se situa just en el seu 
límit sud. Tanmateix, cal dir que aquest cementiri petit s’ha arranjat recentment i 
que, a part de la possible urbanització del petit aparcament que té darrera, no hi 
ha indicis que apuntin a la realització de noves obres.  

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Les recomanacions sobre el tipus d’ús didàctic i científic són les mateixes que en 
els Esterregalls d’Olopte ja que també és un aflorament que pot ser molt útil per 
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conèixer la sedimentologia d’un con de dejecció, el funcionament d’un badland o 
per entendre l’històriamiocena de la Cerdanya. 
 
D’altra banda, la varietat de formes i colors ataronjats dels badlands de les 
Guilleteres en contrast amb els boscos i prats que els envolten fan que l’ús com a 
recurs turístic d’aquests espai tingui unes perspectives molt favorables. No hem 
d’oblidar que els badlands quan són espectaculars formen part de molts itineraris 
turístics en altres llocs del mon (p.e. Alps, Califòrnia, etc.). 
 
Com que no es tracta d’un aflorament amb interès pels col·leccionistes de fòssils 
o minerals, aquest és un espai que es pot divulgar i fomentar el seu ús. 
Únicament, cal fer atenció a que els visitants no l’embrutin ni circulin pels 
xaragalls ja que el perill de despreniment de pedres és molt gran. 
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 3 
ESTERREGALLS D´ALL 

 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
Com en els altres dos geòtops vinculats situats al nord del Segre, els Esterregalls 
d’All estan formats per un conjunt de badlands que afecten les successions 
al·luvials de l’antic con de dejecció d’All. Ara bé, en aquest geòtop, les 
successions al·luvials són de tipus distal i estan formades per lutites i gresos que 
intercalen llentions de conglomerats relativament ben rodats i, ocasionalment, 
nivells decimètrics de lignits. El color de les successions al·luvials, a diferència 
dels altres dos geòtops, és majoritàriament gris si bé en les parts més 
septentrionals en podem trobar de color taronja. Aquestes variacions en el color 
de les successions miocenes ressalten la presència d’una falla normal orientada 
E-W que enfonsa la part més sud-oriental dels Esterregalls d’All. 
Encara que l’existència d’aquesta falla pugui donar certa rellevància tectònica a 
aquest geòtop, cal considerar que els Esterregalls d’All són sobretot rellevants 
com a registre geològic de processos sedimentològics i geomorfològics. En 
efecte, el Miocè dels Esterregalls d’All constitueix un bon aflorament per il·lustrar: 
1) les característiques de les parts distals d’un con al·luvial desenvolupat en un 
clima relativament humit, i 2) la distribució espacial de les fàcies 
sedimentològiques que presenta un con al·luvial generat a partir de torrents que 
transporten sobretot graves i lutites i que passa lateralment a una plana deltaica. 
En el camp de la Geomorfologia, la presència d’uns badlands amb demoiselles 
coiffées, canals de subfusió i xaragalls que s’incideixen fins a 4-5 metres fa que 
aquest geòtop, conjuntament amb el de les Guilleteres, sigui un dels millors 
exemples disponibles a Catalunya per il·lustrar no només les morfologia dels 
badlands sinó també el funcionament dels processos erosius que actuen en ells. 
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Visió parcial dels badlands dels 
Esterregalls d’All que afecten unes 
successions al·luvials miocenes 
formades per lutites, gresos i 
conglomerats de color gris i taronja. 
Foto: E. Roca. 
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Successions al·luvials de la part mitja-
distal (color taronja) i distal (color gris) 
del con de dejecció miocè mig-superior 
d’All. Foto: E. Roca. 

 
Detall d’un dels xaragalls més incidits que es poden observar als badlands dels 
Esterregalls d’All. Foto: E. Roca 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
Encara que l’espessa vegetació espinosa que l’envolta li ofereix una protecció 
física gens menyspreable, l’espai inclòs en aquest geòtop no gaudeix de cap 
protecció específica d’aquest tipus ni aparentment de tipus administratiu. 
Tanmateix, el seu estat de preservació és força bo i no s’observa cap tipus de 
degradació d’origen antròpic. 

Aquesta bona preservació es deu, en gran part, no només a l’espessa vegetació 
que l’envolta sinó també a la manca de camins per accedir-hi. En aquest sentit, si 
es vol millorar el seu ús, es considera imprescindible arreglar el camí del torrent 
de la Sosa (normalment ple d’aigua) i fer una sèrie de corriols que vagin des 
d’aquest camí als badlands. També es suggereix, construir un mirador a la part 
alta del geòtop amb tanques de protecció que impedeixin la caiguda de la gent.  

D’altra banda, donat el seu interès didàctic i turístic, es creu recomanable l’ús de 
rètols que informin sobre la localització i les característiques geològiques del 
geòtop. 

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
En l’actualitat no hi ha circumstàncies que estiguin malmetent l’estat de 
conservació d’aquest geòtop vinculats. No obstant, donades les seves 
característiques (espai sense cap valor econòmic) caldria vigilar i prendre les 
mesures convenients perquè en un futur no s’utilitzi com a abocador de residus tal 
com ha succeït en molts espais d’aquest tipus que hi ha repartits pel país.  
 
RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Les recomanacions sobre el tipus d’ús que se li pot donar a aquest geòtop són les 
mateixes que s’especifiquen en el geòtop de les Guilleteres tant des d’un punt de 
vista científic, didàctic com turístic. A l’igual que en aquell aflorament, es 
considera que els Esterregalls d’All es un espai amb unes perspectives turístiques 
molt favorables i que es pot divulgar i fomentar el seu ús didàctic i científic. 
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 4 
MINES DE LIGNIT DE SANAVASTRE 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
Situades al bell mig de la Cerdanya, les mines de Sanavastre són una antiga 
explotació minera en la que es va extreure lignit primer en galeria i desprès, fins el 
seu tancament a finals dels anys 80, a cel obert. Actualment només és un gran 
clot excavat en la terrassa mitja del Segre en el qual aflora una successió d’uns 
30 metres de potència formada per una alternança decimètrica a mètrica de 
lignits, gresos i lutites grises amb abundants restes vegetals. Aquesta successió, 
que pertany al rebliment miocè de la fossa de la Cerdanya, enregistra el 
desenvolupament d’una plana deltaica pantanosa a la seva part central. La 
formació d’aquesta plana deltaica va ser sincrònica al desenvolupament d’un llac 
profund més al sud i del creixement d’un sistema de cons al·luvials en el marge 
nord de la fossa de la Cerdanya. En aquest sentit, el Miocè de les mines de 
Sanavastre és coetani al que aflora en els altres geòtops d’aquesta geozona i en 
el geòtop del Camp d’en Mixela. 
La rellevància geològica de les mines de Sanavastre es centra en els camps de la 
Sedimentologia i Paleontologia. En efecte, el Miocè de les mines de Sanavastre 
és un dels millors exemples que disposem per il·lustrar les característiques 
sedimentològiques d’un delta format en el marge d’un llac; i pel que fa al seu 
interès paleontològic, aquest és un aflorament valuós tant pel seu contingut i 
qualitat dels seus fòssils com per les dades que aporta sobre l’edat i 
paleoecologia del Miocè de la Cerdanya. En relació amb aquest darrer punt, 
l’escassetat d’afloraments miocens superiors i més d’aquesta qualitat en la 
Catalunya interior fa que la informació subministrada per aquest geòtop sigui molt 
important per conèixer el paisatge i el clima de Catalunya durant el Miocè 
superior.  
Per últim, cal indicar que aquest geòtop vinculat és el darrer testimoni de les 
mines de lignit que es van explotar a la Cerdanya i que és un aflorament visitat en 
itineraris d’ensenyament mitjà i en algunes sortides universitàries 
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Sector de les mines de Sanavastre en el 
qual, actualment, encara es poden 
observar bé les successions deltaiques 
del Miocè mig-superior de la fossa de la 
Cerdanya. Foto: E. Roca. 

GRÀFIC D’ACCESSOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
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Les explotacions a cel obert de les 
capes de lignit de les mines de 
Sanavastre en el seu darrer període 
d’activitat minera (setembre de 1986).  
Foto: E. Roca 

Acumulacions de fulles fòssils de 
plantes aquàtiques que es poden 
observar en els nivells lutítics de les 
mines de Sanavastre. Foto: E. Roca. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
Aquest geòtop tampoc té una protecció específica de tipus físic ni aparentment de 
tipus administratiu. Pel que fa al seu estat de preservació, aquest es pot 
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considerar bastant dolent si tenim en compte que gran part de l’espai està tapat 
per runes i escombreres de l’antiga explotació minera. Tanmateix cal dir que ha 
millorat substancialment en els darrers anys amb la retirada d’escombraries que 
s’havien acumulat a l’estany i en els marges de l’excavació. 

Tenint en compte aquests fets, per millorar el seu ús geològic es proposa netejar 
l’explotació i recuperar els antics fronts d’explotació minera retirant la terra 
acumulada en les escombreres de l’interior de la mina. També caldria posar unes 
tanques dalt dels talussos que envolten la mina per evitar la caiguda dels visitants 
i que si facin nous abocaments d’escombraries. 

Finalment, en relació amb l’ús de rètols informatius, no hi ha cap motiu que 
impedeixi el seu ús, és més, es considera que pot ser força útil pel valoritzar el 
geòtop.  

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Tal com ja s’ha dit en l’apartat anterior, les mines de Sanavastre presenten un 
estat bastant degradat per l’impacte negatiu dels abocaments de runes que s’han 
dut a terme en el passat i que probablement continuen de forma incontrolada en 
l’actualitat. Aquests abocaments són, ara per ara, la principal amenaça que té 
aquest geòtop vinculat. 

Una altra possible amenaça que pot afectar en un futur a aquest geòtop, donat el 
seu ús com a zona de lleure i com a zona d’interès biològic, és la possibilitat que 
es faci un ajardinament inadequat de les àrees que envolten l’estany. Aquest 
ajardinament podria comportar la desaparició de gran part dels afloraments 
miocens ja que aquests, en gran part, ocupen superfícies horitzontals i estan 
formats per materials que són favorables perquè hi creixi a sobre la vegetació.  

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
La presència de fòssils vegetals que són poc freqüents en el nostre país a les 
mines de Sanavastre obliguen a imposar unes restriccions per recollir mostres. 
Aquesta restricció no ha de ser necessàriament total ja que hi ha un gran nombre 
d’especímens de fòssils i no sembla que el jaciment es pugui esgotar amb facilitat. 
En aquest sentit, es creu que les restriccions no han d’impedir recollir mostres per 
usos tan científics com divulgatius. En relació amb aquests darrers usos, aquest 
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geòtop presenta unes possibilitats molt bones. En canvi, des d’un punt de vista 
geològic, la seva utilitat com a recurs turístic cal considerar-la baixa. 
 
Donada la seva utilitat didàctica es considera que les mines de Sanavastre és un 
espai que es pot divulgar i fomentar el seu ús. Únicament, cal fer atenció a que els 
visitants no l’embrutin i que es compleixin les restriccions de mostreig de fòssils 
que es considerin necessàries. 
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