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Els cursos de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida 
(UDL): 

2016 La Història, els Llocs i el Patrimoni a l'Alta Ribagorça: el 
Monestir de Lavaix com a Punt de Partida per a un Relat sobre 
l'Entorn a Través dels Camins 

2017 Acer, Ciment i Aigua: el Patrimoni Hidroelèctric de l'Alta 
Ribagorça 

2018 Les Mines de Malpàs. Un lloc amb lectures múltiples 
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LES MINES DE MALPÀS - JORDI ESPUNY I ÒSCAR ALEMÁN (GRIMM) 

Ens n’adonem que Les 
Mines de Malpàs són el lloc 
ideal per interrelacionar el 

patrimoni cultural i 
geològic de la comarca 

Cal recopilar informació de 
testimonis vivents abans de 

que sigui massa tard 

L’estat de les instal·lacions 
de les mines està molt 

deteriorat i serà pitjor cada 
any que passi 

Decidím posar-nos en 
marxa un grup 

interdisciplinar sense cap 
suport institucional 



Cronologia 
històrica  
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1845 Primera explotació de carbó mineral documentada a Malpàs "Bruno Damians i 
Companyia" 

1861 El geògraf i polític Felipe Bauzà i l'enginyer de mines Eusebio Sánchez  Lozano publiquen a 
la Revista Minera un informe "Noticia sobre la riqueza minera de Cataluña" 

1931 Creació de la Mipsa (Minera Industrial Pirenaica SA) Emili Daura de Terrassa – Augment 
demogràfic a Malpàs en un 65% 

1931 i 1934 es va completant la carretera  

1946 Inici de la ENHER – Boom demogràfic a l’Alta Ribagorça, es triplica la població 

1951 Inici de la cimentera de Xerallo 

1953 Inici del Tramvia Aeri 

1957 Les mines de carbó perden força per la irrupció del petroli 

1960 Fi del pantà de Cavallers – Comença l’èxode rural 

1968 el declivi demogràfic de Malpàs és una realitat i aquest municipi s'incorpora al municipi del 
Pont de Suert 

1969 Tancament de les mines 

1973 Tancament de Xerallo 

1980 Fins aquesta dècada prospeccions i varis intents d’explotació del carbó 



Evolució demogràfica 
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Autor: Òscar Alemán a partir de diferents fons, padrons, censos i IDESCAT Autor: Xavi Tacons a partir de diferents fons, padrons, censos i IDESCAT 



Els Valors 

•  Les Mines tenen una gran importància en el desenvolupament de la 
comarca si a més ho relacionem amb les obres hidroelèctriques. 

◦ Transformació del paisatge, empenta econòmica, augment de 
necessitats i serveis que incentiven altres sectors, etc.  

 És una història humana que marca profundament el territori. 

◦ Augment demogràfic, més escolars, multiculturalitat, tradicions 
noves i pèrdua d’altres, etc. 

•  Combinat amb la zona de Peranera i Erillcastell es pot explicar molt 
bé la formació dels carbons i el seu ambient per la presència 
d’afloraments molt didàctics i multitud de fòssils de vegetació del 
Carbonífer-Permià. 

•  Per extensió, es pot aprofitar molt bé per contextualitzar els 
importants afloraments de vulcanisme posthercinià. (ignimbrites, 
laves andesítiques i sèries volcanosedimentàries)  

•  Per proximitat, el Triàsic i les seves icnites acaben d’arrodonir el 
conjunt. 

•  Malpàs i la vall del riu Peranera és un indret deprimit on el turisme 
encara no hi ha entrat, per tant, per descobrir. 
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El 
projecte 
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Crear un petit itinerari 
miner a peu a través de 

les instal·lacions 
principals fins la 

bocamina Egara. Això 
suposa intervenir per 

millorar la seguretat i és 
ara per ara el principal 

escull.  

Crear un itinerari 
geològic més llarg que 
uneixi les mines amb la 
part superior de la vall 

fins Erillcastell. Els 
camins ja existeixen però 

cal arranjar-los.  

Crear un itinerari 
geològic adaptat a 

Peranera. 

I en un futur crear un 
centre d’informació o 

petit museu de les 
mines. 



Itineraris i situació general 
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Peranera 

Erillcastell 

Itinerari Miner 
Itinerari geològic 



Antecedents 

Geològic 

 

Martí (ignimbrites): "Geozona 116 Ignimbrites d'Erillcastell", document digital, Generalitat de 
Catalunya-Departament de Medi Ambient i Habitatge; Direcció General del Medi Natural. 

Martí: Martí, Joan (1983).” La formación volcánica estefaniense ErillCastell (Pirineo de 
Lérida). ", Acta geològica hispànica, v. 18, núm. 1, pàg. 18. 

Martí & Mitjavila: Joan MARTÍ & Josep MITJAVILA "El volcanismo tardihercínico del Pirineo 
Catalán, II: caracterización de la actividad explosiva", Acta geològica hispànica, v. 23 (1988), 
núm. 1, pàg. 21-31. 

Mujal: Eudald Mujal “Registre sedimentari i icnològic del fini-Carbonífer, Permià i Triàsic 
continentals del Pieineus Catalans. Evolució i crisis paleoambientals a l’equador de Pangea. 
Tesi doctoral. UAB. 2017. 

 

Miner 
 

Mata & Sanz: Josep Maria Mata & Joaquim Sanz “Recorregut de recerca  geològica i 
mineralògica per la comarca de l’Alta Ribagorça: des del Pont de Suert  a les Mines de Malpàs 
i a la Vall d’Adons. Revista Xaragall. 2015. 

Tacons: Xavier Tacons “ Les Mines de Carbó de Malpàs. Una aproximació des de 
l’Arqueologia industrial”. Treball final de Grau. UAB. 2018. 

Tacons: Xavier Tacons “ Les Mines de carbó de Malpàs (Alta Ribagorça). Un patrimoni miner 
en l’oblit” 

Sánchez, Llorenç. “Les Mines de Carbó de Malpàs I la fàbrica de ciments de Xerallo”. 
Història/Pallars 2002 

 

Altres 

 

GRIMM 2018. Proposta d’actuació sobre l’entorn geològic i miner de Malpàs i ErillCastell.  

GRIMM 2019. Proposta d’avantprojecte del futur Centre d’Interpretació de les Mines de 
Malpàs.  
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http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_fitxes_descriptives_dels_eig/documentos/116_descrip.pdf
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Les bones condicions dels afloraments geològics que 
abasten la zona Malpàs-Erillcastell i Peranera 
conformen que sigui un lloc únic d’observació de la 
seqüència estratigràfica del Devonià, el Carbonífer 
superior representat per materials piroclàstics 
(ignimbrites), laves andesítiques i la sèrie volcano-
detrítica amb carbons, i conjunt sedimentari del 
triàsic. 
 
Valors patrimonials geològics de la zona 
 
Paleozoic (Devonià-Carbonífer-Permià) 
 
•Afloraments de roques volcàniques calco-alcalines 
d’edat Carbonífer Superior, en el context d’una 
depressió vulcano-tectònica (caldera d’esfondrament): 
Ignimbrites i laves andesítiques. 
 
•Processos volcànics explosius.  
 
•Processos volcano-sedimentaris. 
 
•Dipòsits de carbons del Carbonífer superior. 
 
•Registre paleontològic del  Carbonífer  superior 
(restes fòssils de vegetació carbonífera). 
 
•Registre paleontològic del Permià (traces fòssils). 
 
 
 
 

Erillcastell 

Peranera 

Malpàs 

Ignimbrites Dipòsits vulcano-sedimentaris 
amb carbons 

Triàsic inferior 
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Patrimoni geològic 



 
Valors patrimonials geològics de la zona 
 
Secundari (Triàssic) 
 
•Afloraments de roques sedimentaries detrítiques 
i carbonatades, i roques volcàniques (ofites). 
 
•Processos sedimentaris.  
 
•Registre paleontològic del Permià (traces fòssils). 
 
 
 
 

Erillcastell 

Peranera 

Malpàs 

Icnofòssils  (Prorotodactylus 
mesaxonichnus. Erillcastell) 

Lycopsis (Sigillaria) – Els formadors del 
carbó de Malpàs 
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Patrimoni geològic 

Font: Eudald Mujal 2017 



 
El patrimoni miner és el llegat que ens ha quedat de l’antigua 
explotació del carbons de Malpàs, entre el 1845 i 1969. 
 
•Relacionat amb l’explotació subterrània dels carbons: Tot el 
sistema de galeries i pous d’extracció, maquinària minera 
(martells, compressors, làmpades…). 
 
•Relacionat amb les tasques de transformació dels materials 
extrets: Basses de rentat, escombreres. 
 
•Relacionat amb transport miner: sistema de trens miners 
(vagonetes), funiculars, telefèrics, vials miners. 
 
•Relacionat amb les construccions mineres: Poblat miner, 
edificis administratius, tallers, cantines, … 
 
•Relacionat amb l’emmagatzenatge: Tolves, tramuges, dipòsits,… 
 
 
 
 
 
 

Descarregador a tolves Pas elevat tren miner Sitges i tolves 
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Patrimoni miner (tangible) 



 
•Relacionat amb recull fotogràfic, documents tècnics i administratius, 
articles diaris,… 
 
 

 
 
 
 
 
 

El patrimoni miner intangible es relaciona amb les pròpies activitats 
humanes relacionades amb l’activitat minera.   
 
•Patrimoni huma o vivencial de la gent que va treballar a les mines, 
viure als pobles miners. 
 
•Creences. 
 
•Llegendes. Els follets de llum. 
•Conflictes socials 
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Patrimoni miner (tangible) 

Patrimoni miner (intangible) 



Estat del 
desenvolupament 
del projecte 
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Bona acollida per part dels 
habitants de la comarca. 

Gran part de les mines estan en 
terreny privat pel què els 

propietaris tenen dubtes per una 
qüestió de responsabilitat. 

L’Ajuntament i el Consell Comarcal 
estan a favor però no s’ha 

concretat cap proposta ni ajuda a 
dia d’avui.  

El tema de la seguretat és el 
principal escull i després la recerca 

de finançament. 

Tot plegat porta a que la primera 
fase dels itineraris serà d’objectius 

mínims. 

Mentrestant el GRIMM es dedica 
a la recerca i recuperació de la 

memòria. S’ha fet algun 
esdeveniment de promoció però 

ara hem decidit no fer-ne més fins 
que solucionem els problemes de 

seguretat. 



Moltes gràcies 
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