
SORTIDA DEL GMC ALS DIPÒSITS D’URANI DE LA VALL FOSCA, PALLARS JUSSÀ 
                                                     

Dissabte-diumenge, 13-14 de maig 

 
 
Objectiu de la sortida 
 
L'objectiu d'aquesta sortida serà reconèixer els dipòsits d'urani de la zona compresa entre les 
poblacions de Castell-estaó (mina “Eureka”) i la Plana de Mont-ros, que es troben a banda i 
banda del riu Flamisell, a la Vall Fosca, municipi de la Torre de Cabdella, el Pallars Jussà, 
Lleida. 
 
Es podrà comprovar la presència dels minerals d'urani mitjançant la utilització de comptadors 
Geiger, que indiquen i mesuren la radioactivitat emesa per l’urani. 
 
La mina “Eureka” 
 
Aquesta mina va ser la primera mina d'urani de l'Estat i la seva explotació va començar l'any 
1962 però va durar poc temps, finalitzant el 1965, donada la seva poca rendibilitat. 
 
En realitat no es tracta d'una mina si no d'una sèrie de boques amb galeries de diferents 
recorreguts (la més llarga, de 100 m aprox.), que es troben entre el riu Flamisell i el poble de 
Castell-estaó, al llarg d'un recorregut d'uns 700 m, entre els 900 i els 1.100 m d’alçada En tot 
aquest recorregut també es troben diversos afloraments a nivell de superfície. 
 
Marc  geològic 
 
El complex de la mina “Eureka” es troba en una conca sedimentària amb diversos sediments, 
entre ells gresos vermells del Triàsic i Permià (Permotrias), que se situen aproximadament fa 
uns 250 milions d'anys. 
 
És en aquests gresos roigs on poden apreciar-se zones de color gris i verd, on han tingut lloc 
processos químics de reducció dipositant minerals d'urani i coure. 
 
 

 
 
   Lectura comptador Geiger, 516 µRem/h.                      Mineralització d'urani i coure (colors gris i verd) 

 



Al  llarg de la visita a aquesta zona, podrem veure altres minerals que s'han format a través de 
processos químics d'oxidació (minerals secundaris). Val a dir que, en la majoria dels casos, els 
minerals que es troben en aquest lloc mai són massius i es tracta de petits grans, venes 
primes, crostes i eflorescències. 
 
Cal tenir present que si trobem andersonita tindrem l’ocasió de comprovar la seva gran 
fluorescència en presència de llum ultraviolada. 
 
 
 

 
 

Fluorescència de l’andersonita en presència de llum ultraviolada. 
 
 
Tot i que la mina “Eureka” no en va continuar explotant, per la seva baixa rendibilitat, des d’un 
punt de vista geològic i mineralògic té un grandíssim interès, donat el tipus i diversitat de 
processos geoquímics que han fet possible la gran quantitat de minerals que s’hi troben. 
D'alguns d'aquests processos anirem parlant durant aquesta sortida. 
 
 
 
 

MINERALS D'URANI IDENTIFICATS A LA MINA “EUREKA” 

andersonita Na2Ca(UO2)(CO3)3·6H2O heinrichita Ba(UO2)2(AsO4)2·10-12H2O 

autunita Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O natrouranospinita Na2(UO2)2(AsO4)2·5H2O 

billietita Ba(UO2)6O4(OH)6·8H2O sengierita Cu2(UO2)2(VO4)2(OH)2·6H2O 

carnotita K2(UO2)2(VO4)2·3H2O torbernita Cu(UO2)2(PO4)2·10-12H2O 

cejkaïta Na4(UO2)(CO3)3 tyuyamunita Ca(UO2)2(VO4)2·5-8H2O 

coffinita U
4+

(SiO4)·2H2O uraninita UO2 

compreignacita K2(UO2)6O4(OH)6·7H2O uranofana Ca(UO2)2[Si2O6(OH)2]·5H2O 

cuprosklodowskita (H3O)2Cu(UO2)2(SiO4)2·4H2O uranopilita (UO2)6(SO4)(OH)10·12H2O 

demesmaekerita Pb2Cu5(UO2)2(SeO3)6(OH)6·2H2O zeunerita Cu(UO2)2(AsO4)2·10-16H2O 

 

 

 

 



 

ALTRES MINERALS IDENTIFICATS  A  LA MINA  “EUREKA” 

acantita calcita goethita “plagioclasa” 

anglesita calcocita “illita” posnjakita 

ankerita calcopirita malaquita quars 

annabergita clausthalita marcassita roscoelita 

antlerita clorargirita millerita rútil 

“apatita” covellita mimetita siderita 

argent dolomita molibdenita spionkopita 

arsenopirita eritrina naumannita stephanita 

atzurita esfalerita niquelina tennantita 

barita “feldspat” ortoclasa tetraedrita 

bismut galena pirargirita wittichenita 

bornita geerita pirita xantoconita 

breithauptita gersdorffita pirrotina zircó 

brochantita    

 

 

 

 

 
 

 

 
   Alguns dels afloraments que visitarem. 

 
  Galeria principal (d'uns 100 m). 

 



De la Torre de Cabdella a l’Hotel Vall Fosca hi ha 3 km i de l'hotel al punt d'inici de l’excursió hi ha uns altres 
3 km. 

 
 



 
 



 


