
“Una visió diferent de la 
Natura”

GEOTURISME

La Conca de Tremp 
és coneguda mun-
dialment per la seva 
riquesa geològica i 
paleontològica. Són 
nombrosos els jaci-
ments amb restes de 
dinosaure, ja siguin 
d’ossos, ous o petja-

des, que s’han descobert fins a dia d’avui. 
L’estudi d’aquests jaciments ens explica que els dinosaures que 
van viure al Pallars Jussà, juntament amb els trobats al muni-
cipi d’Areny (Prepirineu d’Osca) van ser dels últims dinosaures 
que van habitar el planeta, per la qual cosa el seu estudi està 
ajudant a determinar quina/es van ser les causes de la seva 
extinció.
De la mà d’un geòleg, visita els jaciments de petjades i desco-
breix quins dinosaures varen habitar la Conca fa entre 70-65 
milions d’anys, poc abans de la seva desaparició, i com era la 
seva vida en un ecosistema i un paisatge molt diferent a l’actual. 
L’activitat pot ser comple-
mentada amb una visita al 
Museu Conca Dellà (Isona) 
on podràs observar els fòs-
sils extrets dels diferents 
jaciments a més d’aprendre 
quin és el procés que se-
gueix una resta des de que 
es troba fins que s’exposa.

som una empresa especialitzada en la for-
mació i divulgació de les Ciències de la Terra. 

Realitzem excursions geoturístiques amb les quals volem donar 
a conèixer la comarca del Pallars Jussà a través de la seva 
Geologia, Paleontologia i Paisatge, oferint una visió de la Na-
tura des d‘un punt de vista desconegut per bona part de la 
societat.

Durada, recorregut, preu i des-
cripció: a concretar amb el Museu 
de la Conca Dellà.
c/del Museu nº5, 25650 Isona
Tel. 973665062
http://www.parc-cretaci.com

Informació itinerari

Situat al bell mig de 
la Conca de Tremp 
(Pallars Jussà), tro-
bem a d’alt d’un tu-
ronet el poble vell de 
Puigcercós, a l’oest 
de la vila actual. Va 
ser abandonat a mi-
tjans del segle XIX a 
causa d’un conjunt d’esllavissades que espantà els seus vilatans 
i per por a una gran desgràcia construïren el Puigcercós actual 
on s’instal·là tota la població...i el temps (i la Geologia) els donà 
la raó.
En aquest itinerari observarem com la gran esllavissada trans-
formà el turonet i va fer caure muntanya avall la major part del 
poble vell. A través de les expli-
cacions d’un geòleg, podreu com-
prendre com succeí aquest procés 
geològic i com és un risc natural 
més comú del que ens pensem, el 
qual posa en perill la vida de mi-
lers de persones a tot el món. 
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Mina Eureka

El Llegat dels Dinosaures

Esllavissada de Puigcercós
L’aigua usada a la Central 
Hidroelèctrica de Capdella 
no és l’únic  recurs energètic 
que podem trobar a la Vall 
Fosca (Pallars Jussà). Aques-
ta amaga una peculiar ex-
plotació minera que podria 
haver tornat a canviar la 
història de la Vall, la mina 

Eureka, una font d’energia nuclear. La mina Eureka va ser la 
primera mina d’urani de l’estat espanyol que s’intentà explotar 
per a la indústria energètica nuclear. 
Acompanyats d’un geòleg, farem un recorregut per les antigues 
instal·lacions d’aquesta mina d’urani, situada entre el poble de 
la Plana de Mont-Ros i Castell-Estaó, la qual conté minerals únics 
a la Península. Aprendrem com es 
va formar aquest jaciment, com 
s’extreia i quines conseqüències 
mediambientals podria tenir la 
seva explotació, tot sota un esce-
nari espectacular com és el paisat-
ge de la Vall Fosca.   

Durada: 3h
Recorregut: 4km  
Preu: 10€ (mínim 6 persones)
Descripció: recorregut per les 
instal·lacions de la mina Eureka.
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Durada: 2h 
Recorregut: 3km
Preu: 10€ (mínim 6 persones)
Descripció: del poble actual 
de Puigcercós a la base de 
l’esllavissada.
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De Basturs a Mart
Els Estanys de Basturs i el 
Mont de Conques (muni-
cipi d’Isona i Conca De-
llà) estan estretament 
relacionats amb Mart. 
El Mont de Conques és 
un conjunt de formacions 
geològiques en forma 
de dom que tenen el seu 

equivalent a Mart encara que de dimensions gegantines. A més 
de la seva curiosa formació, els estanys tenen una gran biodiver-
sitat, amb algunes espècies de flora i fauna autòctones degut a 
les seves  particulars condicions ambientals.

En aquest itinerari podràs desco-
brir com es van formar aquests 
monticles, la singularitat que guar-
den aquests estanys i la importàn-
cia del seu estudi en la planificació 
de l’exploració de Mart per a la 
recerca d’aigua. 

Durada: 3h
Recorregut: 4km
Preu: 10€ (mínim 6 persones)
Descripció: recorregut pels 
Estanys de Basturs i Mont de 
Conques.

Informació itinerari

La Conca de Tremp és 
un territori excepcio-
nal per a l’observació 
i l’aprenentatge de les 
Ciències de la Terra. 
A través d’aquest iti-
nerari coneixerem una 
història de 100 milions 
d’anys que parteix d’un 

mar tropical, passa per la formació de la serralada dels Piri-
neus i acaba veient com l’home i la Geologia estan destinats a 
entendre’s.
Coneixerem com s’ha format el 
paisatge actual de la Conca de 
Tremp. Alhora, veurem com la Geo-
logia és una ciència social degut 
a la constant interacció de l’home 
amb el medi, sent determinant pel 
nostre estat de  benestar.

Durada: 4h
Recorregut: 3km
Preu: 15€ (mínim 6 persones)
Descripció: Itinerari de 4 parades 
per diferents punts d’interès geo-
lògic de la Conca de Tremp.
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La Conca de Tremp
“Un laboratori geològic a l’aire lliure”
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Esllavissada de Puigcercós
Els Dinosaures de la Conca Dellà

Mina Eureka
Dinosaures d’Areny
De Basturs a Mart
La Conca de Tremp

Areny és un municipi de 
la província d’Osca situat 
al Prepirineu aragonès 
on són nombrosos els ja-
ciments amb restes de 
dinosaures que han estat 
descoberts. Les investiga-
cions que s’estan duent 
a terme indiquen que 
aquests dinosaures són, 

juntament amb els de la Conca de Tremp, dels últims que van 
habitar la Terra, per la qual cosa el seu estudi ajudarà a aclarir 
la causa/es de la seva extinció.
Amb aquest itinerari farem un viatge a través del temps fins els 
últims dies de vida dels dinosaures. Amb l’ajut del Museu dels di-
nosaures d’Areny i els seus jaciments podrem conèixer com eren, 
com vivien, com es comportaven i amb quins altres vertebrats com-
partien la seva vida. També des-
cobrirem quines són les feines que 
realitza un paleontòleg i quins són 
els processos pels quals passa una 
resta fòssil des de que es troba fins 
que la trobem exposada en un mu-
seu o depositada en una col·lecció.

CONTACTE

info@eurekasgn.com
Tel. 687574593

www.eurekasgn.com
facebook.com/eurekasgn      

twitter.com/eurekasgn

Dinosaures d’Areny

Informació itinerari
Durada: tot el dia
Recorregut: 9km
Preu: 18€ (mínim 6 persones)
Descripció: visita a dos jaciments 
amb restes d’ossos i un de petja-
des de dinosaure.
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