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Eureka SGN,  una visió diferent de la Natura i el Paisatge 

 
 
Eureka SGN és una empresa dedicada a la divulgació de les Ciències de la Terra. 
  
 Amb les nostres activitats geoturístiques donem a conèixer el territori del projecte 
Geoparc Conca de Tremp-Montsec, oferint al visitant una nova visió de la Natura i el 
Paisatge, des d’un punt de vista desconegut per bona part de la societat.  
 
Les nostres excursions no es limiten a explicar la Geologia concreta d’una roca o un 
fòssil determinat, anem més enllà; mostrem la relació entre els diferents elements 
que conformen el nostre entorn, viatjant a milions d’anys enrere a través de les 
roques fins al passat més recent, quan l’home comença a adaptar el medi natural per 
a millorar el seu estat de benestar.  
 
Professionalitat i seriositat 
 
Les activitats geoturístiques d’Eureka SGN, són realitzades per geòlegs amb una 
llarga experiència professional en aquest camp, especialment en l’àmbit de la 
divulgació i formació. 
 
Tots els nostres guiatges són legals i estan assegurats per una pòlissa de 
Responsabilitat Civil i una d’Accidents.  
 
Les nostres activitats 
 

• De la Roca a la Copa 
 

• Puigcercós vell, el poble esfondrat! 
 

• Les Mines de Castell, la força de l’àtom 
 

• La Conca de Tremp: Una mar de 100 milions d’anys 
 

• Els estanys de Basturs: Connexió planetària. 
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ACTIVITAT  
 

 
De la Roca a la Copa 
 
Sota un paisatge espectacular, coneixerem els vins del celler 
Sauvella on en la copa podrem assaborir una mar de fa 100 
milions d’anys. Veurem com és el sota terra de la vinya, el 
qual guarda vestigis dels últims dinosaures d’Europa…i 
acabarem tastant aquests fabulosos vins pallaresos.  Una 
experiència enològica única. 
 

Horari 10:00 a 13:00h o 16:00 a 19:00h 

Punt de trobada Orcau ( Plaça del poble) 

Durada i 
característiques  

3h aprox.  Visita guiada a la Vinya del Cos Coll, al celler i tast 
de vins. 

Preu  20 € per persona (mínim 9 persones), prèvia reserva 

Informació 

Es necessita cotxe particular per traslladar-se entre els 
diferents punts. Durant aquesta activitat, dissenyada per a 
tot tipus de públic, es recomana portar calçat i roba 
adequada per a l’època de l’any en que es realitza ja que es 
fa a l’aire lliure. Cal portar beguda i crema de protecció solar. 

Contacte 

Jordi (Eureka SGN) 
www.eurekasgn.com 
Tel. 687574593 
info@eurekasgn.com 
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ACTIVITAT  
 

 
Puigcercós vell, el poble esfondrat! 

 

A la part alta d’un turó, trobem el poble vell de Puigcercós, 
abandonat forçosament pels seus habitants fa més de 100 
anys, espantats per unes tremolors que anaren esfondrant la 
seva vila. Vine a investigar que va passar! 
 

Horari 10:00h-12:00h o de 15:30-19:30h (segons època) 

Punt de trobada Davant l’església de Puigcercós 

Durada i 
característiques  

1,5 hores. Recorregut de només de 3 km. Cap mena de 
dificultat. Espectacular. 

Preu  10€ (mínim 8 persones) 

Informació 

Es recomana portar calçat i roba adequada per a l’època de 
l’any en què es realitzi l’activitat. Cal portar beguda, gorra i 
protecció solar. Els desplaçaments a les diferents 
localitzacions es realitza a títol personal i sota pròpia 
responsabilitat. 

Contacte 

Jordi (Eureka SGN) 
www.eurekasgn.com 
Tel. 687574593 
info@eurekasgn.com 
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ACTIVITAT  
 

 
Les Mines de Castell: La força de l’àtom 

 
La central hidroelèctrica de Capdella no és l’única font 
d’energia de la Vall Fosca. Acompanyats per un científic, 
recorrerem  les antigues instal·lacions de la mina d’urani. 
Aprendrem com es va formar, com s’extreia el mineral i 
quines conseqüències mediambientals podria tenir la seva 
explotació. 
 

Horari 10:00h-12:00h o de 15:30-19:30h (segons època) 

Punt de trobada Desviament al poble de Castell-Estaó 

Durada i 
característiques  

2 hores. Recorregut de només de 1,5 km amb un desnivell de 
200m. 

Preu  12€ (mínim 6 persones) 

Informació 

Es recomana portar calçat i roba adequada per a l’època de 
l’any en què es realitzi l’activitat. Cal portar beguda, gorra i 
protecció solar. Els desplaçaments a les diferents 
localitzacions es realitza a títol personal i sota pròpia 
responsabilitat.  
 

Contacte 

Jordi (Eureka SGN) 
www.eurekasgn.com 
Tel. 687574593 
info@eurekasgn.com 
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ACTIVITAT  
 

 
La Conca de Tremp: Un mar de 100 milions d’anys 
 
Observant el paisatge viatjarem al passat més de 100 milions 
d’anys, on veurem les restes d’un mar tropical, esbrinarem 
com van néixer  els Pirineus i tocarem les pedres d’un castell 
medieval fetes de fòssils! 
 

Horari 9,30-13´30h 

Punt de trobada Davant l’Epicentre, a Tremp 

Durada i 
característiques  

4h. Itinerari en cotxe de 4 parades per observar el paisatge 
de la Conca de Tremp: Santa Helena de Claret, Collada de les 
Cargolines, Puigcercós i Castell de Mur. 
 

Preu  15 € per persona (mínim 6 persones) 

Informació 

Es recomana portar calçat i roba adequada per a l’època de 
l’any en què es realitzi l’activitat. Cal portar beguda, gorra i 
protecció solar. Els desplaçaments a les diferents 
localitzacions es realitza a títol personal i sota pròpia 
responsabilitat. 
 

Contacte 

Jordi (Eureka SGN) 
www.eurekasgn.com 
Tel. 687574593 
info@eurekasgn.com 
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ACTIVITAT  
 

 
Els Estanys de Basturs: Connexió planetària  
 
Els estanys de Basturs és una una de les 4 zones humides 
càrstiques més grans de Catalunya i la més peculiar de totes, 
donat el seu origen i evolució, comportant no només que 
siguin únics a Europa, sinó  també que es n relacionar amb 
altres formes geològiques molt llunyanes, fora del planeta 
Terra. 
 

Horari 10:00-11,30h 

Punt de trobada Estanys de Basturs 

Durada i 
característiques  

1,5 hores. Es realitza un itinerari circular pels Estanys de 
Basturs; posteriorment es visita el Mont de Conques i una 
surgència en la seva fase inicial. 

Preu  10 € per persona (mínim 8 persones) 

Informació 
Es recomana portar calçat i roba adequada per a l’època de 
l’any en què es realitzi l’activitat. Cal portar beguda, gorra i 
protecció solar.  

Contacte 

Jordi (Eureka SGN) 
www.eurekasgn.com 
Tel. 687574593 
info@eurekasgn.com 


