Les Guilleteres, els Esterregalls
—també Estorregalls—
i darrerament també les Badlands són
els noms que agafa aquesta zona àrida
de colors grocs, ocres i vermellosos,
caracteritzada per la presència de
xaragalls, canals profundes i estretes
creats pel riu Segre.
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Més endavant, l’activitat minera de l’or
al·luvial que van dur a terme els romans
(s. II aC), acaba de conﬁgurar aquest
paisatge singular.
AJUNTAMENT
D’ISÒVOL

Som davant d’un dels exemples
més impressionants de badlands
de Catalunya i un dels més
interessants que hi ha al Pirineu.
Pel seu gran valor geològic,
està integrat dins de l’Inventari
dels espais d’interès geològic
de Catalunya.

La importància d’aquestes badlands
cerdanes rau en la presència d’unes
estructures geològiques curioses
anomenades de tres maneres diferents:
pilars coronats, barrets de bruixa o
demoisellescoiﬀées.
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La composició del seu sòl, format per quars,
pissarres i quarsites, també porta partícules
d’or i minerals com el zircó o la magnetita. Els
romans eren coneixedors de l’or del Pirineu i
feien servir mètodes hidràulics per extreure el
material preciós. Molt a prop dels Esterregalls
s’hi ha trobat restes d’aquest sistema d’aproﬁtament: una formada per un canal que neix a
uns deu quilòmetres, al riu Duran, arriba a la
zona superior de les Guilleteres i es bifurca en
diversos petits canals que s’aboquen cap als
lloms de les terrasses dels Esterregalls. I
l’altra, per un dipòsit hidràulic a sobre del
poble d’All.

CO M A RRIBA R- HI

VISTES DES
DELS ESTERREGALLS

Per arribar les Guilleteres d’Isòvol, s’hi pot
anar a peu o en bicicleta per un itinerari molt
agradable, d’un quilòmetre aproximadament, que surt de la plaça Major d’All. O bé
amb cotxe, accedint-hi des de la mateixa
carretera N-260, que uneix Puigcerdà i la
Seu d’Urgell, agafant el trencall en direcció
al cementiri municipal.

Explotació de l’or al·luvial mitjançant la força hidràulica
Exemples
de jaciments
al·luvials

CAPTACIÓ DE L’AIGUA
AL NAIXEMENT DEL RIU
JACIMENT
“EN CIRC”

JACIMENT
“EN PINTA”
Petitts barrancs
Al·luvions aurifers
o estannífers

A: Aqüeducte · B: Bassa · C: Jaciment
D: Àrea d’expansió del material de rebuig
o con de dejecció · E: Canal d’evacuació

1 km

Però l’atractiu no és només pel seu terreny
singular, sinó també per les fabuloses vistes
de la Cerdanya que es poden veure des dels
seus tres miradors, seguint un entretingut
itinerari ben senyalitzat d’aproximadament
una hora de durada.

Es pot estacionar el vehicle darrere del
cementiri i des del mateix pàrquing agafar
un camí que ens durà a l’inici de l’itinerari
dels Esterregalls.

