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PRESENTACIÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuem en aquest numero, la publicació de diferents 
itineraris geològics per Catalunya, dintre de la revista 
ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER  
CATALUNYA).  
 
Aquesta publicació serà gestionada per la entitat SIGMADOT 
(Societat Internacional de Geologia i Mineria Ambiental pel 
Desenvolupament i per l ́Ordenament del Territori), amb la 
col·laboració del Museu de Geologia “Valentí  Masachs” de la 
UPC i del Geoparc de la Catalunya Central.  
 
Dintre del present numero, que serà el desè de la publicació, 
inclourem diversos treballs realitzats des del Museu de 
Geologia. En aquest cas, els recorreguts es van desenvolupar 
durant el primer trimestre de l ́any 2015,  
 
En aquest número de la revista ARAGALL, publiquem quatre 
articles que es van desenvolupar per les comarques de l´Anoia 
i de l´Alt Penedès. Alhora, en publiquem dos mes, realitzats per 
la Terra Alta, la Ribera d´Ebre, el Segrià i el Baix Cinca; és a 
dir: pel ponent català limítrof amb l´Aragó. 
_________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 11 
Recorregut 1, pp 5 – 20 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES 

D´ANOIA I DE L´ALT PENEDÈS: DES LA POBLA 

DE CLARAMUNT A LA TORRE DE CLARAMUNT, 

MEDIONA, ROFES, ELS VILATS, A LA LLACUNA I 

A MIRALLES  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

Com de costum, creiem oportú de recomanar, que alhora d´efectuar el recorregut 

de l´itinerari es cerqui la informació més àmplia possible sobre l´estat dels trams del 

recorregut a realitzar, tant per pistes forestals, com per carreteres en mal estat de 

conservació. 

 

També recomanem tenir el màxim respecte de cara a la conservació del Medi 

Natural i del Medi Ambient, en tot moment, tant al llarg del recorregut d´aquest itinerari, 

com fora d´ell. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, pràcticament la totalitat del recorregut de l´itinerari discorrerà 

entre el Sistema Mediterrani (i més concretament, per la seva part més externa, per la 

Serralada Prelitoral Catalana)  i la Depressió Geològica de l´Ebre (i més exactament de 

la seva Depressió Central, així como la Zona de l´Avant – País Plegat). 

 

Així, el recorregut s´iniciarà a la Serralada Prelitoral Catalana, a tocar de la 

població de la Pobla de Claramunt (molt a prop de la Torre de Claramunt). Després es farà 

un recorregut per aquesta unitat geològica, fins arribar a les immediacions de la població 

de Vilanova d´Espoia. Poc abans de Sant Pere Sacarrera s´entrarà a s passarà en alguns la 

Depressió Geològica de l´Ebre. Posteriorment, entre Mediona i la Llacuna, es tornarà a 

entrar al Sistema Mediterrani, per on finalitzarà el recorregut, però a la zona de contacte 

amb la Depressió Geològica de l´Ebre.  

També cal dir que el recorregut per la primera unitat geològica s´efectuarà en el seu 

primer tram (per les immediacions de la Pobla de Claramunt i Vilanova d´Espoia) entre 

afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià, entre les típiques llicorelles i 
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afloraments de materials granítics. En canvi, el segon tram que es farà dintre d´aquesta 

unitat geològica, cap a la fi del recorregut, es farà entre els afloraments dels materials 

mesozoics del Triàsic, especialment entre els nivells carbonatats del Muschelkalk. 

 

Per d´altra banda, a la part central del recorregut, es transitarà entre els afloraments 

dels materials cenozoics que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Així, s´aniran 

trobant afloraments dels materials del Paleocè i de l´Eocè Inferior; especialment els 

terrenys de la Formació Mediona (del Paleocè) amb trams de gresos i de calcolutites roges 

i també els materials de la Formació Orpí (de l´Eocè inferior, de l´Ilerdià) amb nivells de 

calcaries amb alveolines, fonamentalment.  

 

Finalment, i per d´altra banda, també cal dir que la pràctica totalitat del recorregut, 

discorrerà per la comarca d´Anoia, entre la Pobla de Claramunt i Vilanova d´Espoia; així 

com entre la Llacuna i Miralles.  Tot i així, una part del recorregut es farà pel terme de 

Mediona, entre Sant Pere Sacarrera i les immediacions de Rofes, dintre de la comarca de 

l´Alt Penedès. 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden 

concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació de la Serralada Prelitoral Catalana, que tallarem entre primer entre 

la Pobla de Claramunt i després entre Rofes, la Llacuna i Santa Maria de Miralles; és a dir 

als trams inicials i finals del recorregut de l´itinerari. 

 

2.- Observació i reconeixement dels materials paleozoics, que formen part de la  

Serralada Prelitoral Catalana. Aquests materials són fonamentalment llicorelles de 

l´Ordovicià i afloraments de roques granítiques. Els trobarem a l´inici del recorregut, per 

les immediacions de la Pobla de Claramunt i de Vilanova d´Espoia. 

 

 3.- Observació i reconeixement dels materials mesozoics, que formen part de la  

Serralada Prelitoral Catalana. Aquests són eminentment del Triàsic  (fonamentalment 

amb les calcàries del Muschelkalk). Els anirem trobant entre les immediacions de Rofes, la 

Llacuna i Miralles, a la fi del recorregut de l´itinerari.. 

 

4.-. Observació de la Depressió Geològica de l´Ebre, que tallarem d´una forma 

intermitent entre Sant Pere Sacarrera, Mediona i les immediacions de Rofes (del terme de 

la Llacuna). 

 

5.- Observació i descripció dels materials terciaris (del paleogen) de la Depressió 

Geològica de l´Ebre, que constitueixen aquesta part subsòl de la comarca d´Anoia, pels 

indrets per on transcorre l´itinerari. Aquests materials pertanyen fonamentalment al 

Paleocè i a l´Eocè Inferior (a l´Ilerdià).. En concret ens referirem als materials de: 

Formació Mediona, Formació Orpí i Grup Pontils (Formació Pobla de Claramunt i 

Formació Carme). Els anirem trobant entre les immediacions de Sant Pere Sacarrera,  

Mediona i les de la Llacuna. També els haurem vist prop de la Pobla de Claramunt. 

 

6.- Observació de les estructures locals d´aquests materials, al llarg del recorregut 
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de l´itinerari, i de les relacions existents entre les dues unitats geològiques acabades 

d´esmentar. 

 

7.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades a diferents 

indrets del recorregut de l´itinerari, com les: 

7A) mineralitzacions bauxítíferes de rebliment de cavitats kàrstiques, que es situen als 

terme de Mediona (Alt Penedès) i de la Llacuna (Anoia). Aquestes mineralitzacions es 

troben entre els afloraments de les calcàries mesozoiques del Triàsic  

7B)  mineralitzacions evaporítiques guixoses situades al terme de la Llacuna (Anoia). Es 

troben entre els materials triàsics del Keuper, dintre de la Serralada Prelitoral Catalana. 

 

 8.- Observació de les explotacions mineres efectuades sobre les mineralitzacions 

anteriors; en especial de les situades pels voltants de les poblacions de Mediona i de la 

Llacuna. 

 

 9.- Observació de l´impacte produït sobre el Medi Natural, per les explotacions 

anteriors; i si s´escau de les restauracions dutes a terme, per tal de reduir aquest impacte. 

 

 10.- Observació dels diferents LIG (Llocs d’Interès Geològic), que anem trobant al 

llarg del recorregut de l´itinerari.  

 

 11.- Observació dels diferents LIPM (Llocs d’Interès del Patrimoni Miner), que es 

vagin trobant al llarg del recorregut de l´itinerari. En aquest cas es pot parlar de les 

explotacions de bauxites desenvolupades sobre les mineralitzacions de rebliment de 

cavitats kàrtiques amb bons exemples de bossades. 

 

  

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, pràcticament no existeixen gaires 

antecedents concrets, de tipus bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut del mateix. 

Hi ha uns antecedents parcials nostres (MATA-PERELLÓ 1998, 1999 i 2005). Aquest 

darrer te un recorregut molt similar al que ara presentem. Tret d´ells no coneixem cap altre 

antecedent bibliogràfic 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, farem esment 

del treball MATA-PERELLÓ (1990). També cal fer esment del treball de MATA-

PERELLÓ (1991), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general.   

 

En relació al Patrimoni Geològic de la comarca d´Anoia, hi ha una publicació 

recent nostra. Es tracta de MATA-PERELLÓ (2004). 

 

I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre el 

recorregut d´aquest itinerari, farem esment dels treballs de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de 

RIBA et altri (1976). Ambdós treballs fan referència al conjunt dels Països Catalans. 

 

 

Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  
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RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut de l´itinerari començarà dintre de la comarca de d´Anoia, entre les 

poblacions de la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt. En aquest indret es farà 

la primera aturada. Una altra aturada es farà prop de la segona població esmentada. 

Després, el recorregut es dirigirà cap a les immediacions de Capellades i de Vilanova 

d´Espoia, seguint la carretera C – 244a. Prop d´aquestes poblacions es realitzaran diferents 

aturades. Després, seguint per la mateixa carretera, el recorregut es dirigirà cap a Sant 

Pere Sacarrera, penetrant ara la comarca de l´Alt Penedès i sortint de la d´Anoia Després, 

el recorregut es dirigirà cap a la població de Mediona, seguint ara la carretera BV – 2136. 

Prop de la darrera població esmentada, es realitzaran diverses aturades 

 

Posteriorment, es continuarà cap a ponent, seguint sempre la darrera carretera 

esmentada. Així, aviat es passarà per la localitat de Rofes i posteriorment pela de les 

Vilates. En aquest tram, abans de Rofes, s´haurà entat de nou a la comarca d´Anoia, 

deixant la de l´Alt Penedès. Prop d´aquestes dos localitats del terme municipal de la 

Llacuna, es realitzaran noves aturades. Tot seguit, seguint per la mateixa carretera (la BV – 

2136), s´arribarà a la població de la Llacuna. En arribar-hi, es continuarà per la carretera C 

– 432 (o BP – 2121). Inicialment es farà una fillola anant cap al Sud, cap a Vilafranca del 

Penedès, per fer una nova aturada. Després, en tornar a la població de la Llacuna, abans 

s´anirà cap a Miralles, finalitzant el recorregut en aquesta a la cruïlla de Quatre 

Carreteres, per on es farà la darrera aturada. Per arribar-hi, haurà calgut utilitzar la darrera 

carretera esmentada. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de 

PARADES, que tot seguit anirem veient. En cada una d´aquestes aturades farem un breu 

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui). En cada cas indicarem, entre 

parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada. També cal dir que el recorregut de 

l´itinerari s´inclourà dintre dels següents fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats 

a l´escala 1:50.000 per l´IGC: 391 (dit d´Igualada) i 419 (o de Vilafranca del Penedès). 

 

Així doncs, la relació ordenada de les aturades que composen aquest itinerari, són 

les següents: 

 

 

PARADA 1. INICI DE LA CARRETERA A CARME. TRENCALL DEL 

BARRANC DE GARRIGUES, (terme municipal de la Pobla de Claramunt, 

comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

 El recorregut del present itinerari l´iniciarem molt prop de la població anoienca de 

la Pobla de Claramunt. Concretament, el començarem prop de la cruïlla de la carretera C 

– 244a, amb la carretera BV 21 31 (la qual es dirigeix cap a Carme).  Així, la primera 

aturada d´aquest itinerari la farem a l´altra banda (venint de la Pobla de Claramunt) de 

Barranc de les Garrigues, prop de la cruïlla abans esmentada, aproximadament a 1 Km de 

la Pobla de Claramunt, anant cap al Sud. 
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 En aquest curt recorregut, des de la Pobla de Claramunt, haurem trobat uns 

materials terciaris molt detrítics. Aquests materials (amb alternances de gresos i 

calcolutites) pertanyen a la Formació Pobla de Claramunt. Cal dir que estem ara situats 

dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, tot i que molt de la Serralada Prelitoral 

Catalana, com veurem a la propera aturada. 

 

 Així, des d´aquest indret, mirant cap el Nord, es poden veure els afloraments dels 

materials acabats d´esmentar, dels terrenys cenozoics de la  Formació Pobla de 

Claramunt, els quals pertanyen al Grup Pontils. FOTOGRAFIA 1.   

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Un aspecte dels materials cenozoics de la Formació Pobla de Claramunt, als peus del turó del 

Castell de la Pobla de Claramunt 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. CORVES DE LA BÒFIA, CARRETERA DE 

LA POBLA DE CLARAMUNT A CAPELLADES, (terme municipal de la 

Torre de Claramunt, comarca de l´Anoia). (Full 391) 
 

 Després de realitzar l´aturada anterior, cal fer un recorregut anant cap al Sud, per 

la carretera C – 244a. Així, ens anirem apropant al poble de  la Torre de Claramunt. 

L´aturada la podem fer a uns 2 Km de la parada anterior. 

 

 En aquest recorregut, hem travessat el contacte entre la Depressió Geològica de 

l´Ebre (on es troba la cruïlla, entre afloraments dels materials detrítics de la Formació 

Pobla de Claramunt) i la Serralada Prelitoral Catalana, per on hem efectuat la major part 

del recorregut, fins a l´indret de l´aturada. En aquest tram hem trobat afloraments de 

llicorelles, amb freqüents intrusions granítiques. 
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 En aquest indret es pot gaudir d´un bon lloc d´observació de la vall del riu Anoia; 

i en especial del congost que forma en passar als peus de Capellades. Tanmateix es veuen 

des d´aquí els afloraments dels travertins que constitueixen el Balcó de Capellades, situat 

als peus de la població de Capellades. 

 

 

PARADA 3. CRUÏLLA DE CAPELLADES, (terme municipal de 

Capellades, comarca de l´Anoia). (Full 391) 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal seguir per la carretera comarcal C – 244a. En 

arribar a la cruïlla d´on eix la carretera que baixa cap a Capellades (la B – 224), caldrà fer 

una nova aturada. Així, haurem efectuat un recorregut proper als 2´5 Km. 

 

 En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials paleozoics de la 

Serralada Prelitoral Catalana, per on ens continuem trobant en aquest moment. Ara 

mateix, en aquest indret, hi ha un aflorament de les llicorelles de l´Ordovicià, les quals 

s´han anat fent paleses al llarg de tot el recorregut des de la parada anterior. 

FOTOGRAFIA 2. 

  

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Aflorament de les llicorelles de l´Ordovicià, prop de la cruïlla del trencall cap a Capellades. 

Serralada Prelitoral Catalana 

 

 

PARADA 4. PEDRERA DE LA CRUÏLLA DE LA CARRETERA DE 

VILANOVA D´ESPOIÀ I LA CARRETERA C – 244a, (Vilanova d´Espoia, 

terme municipal de la Torre de Claramunt, comarca de l´Anoia). (Full 391) 
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 Després de fer l´aturada anterior, cal anar tornar cap a la carretera comarcal que 

comunica Vilanova del Camí amb Vilafranca del Penedès, C -244a. En trobar-la cal 

seguir-la en sentit meridional, fins arribar a la cruïlla d´on eix la carretera local de 

Vilanova d´Espoia. En aquesta zona farem una aturada. Així haurem recorregut entre 2´5 

i 3´5 Km des de l´anterior aturada. 

 

   En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics ja 

esmentats a les aturades anteriors. Aquests materials, que s´han anat trobant fins a l´indret 

de l´aturada, pertanyen a la Serralada Prelitoral Catalana, on ara ens trobem situats. 

 

Per aquest indret hi ha el contacte, per encavalcament, entre els materials acabats 

d´esmentar, i els nivells triàsics del Muschelkalk Superior, amb trams carbonatats de 

calcàries i dolomies. Per d´altra banda, a poca distància d´aquest lloc (a menys de 0´8 Km 

es produeix el contacte entre aquests materials carbonatats i els cenozoics i els trams 

rogencs de la Formació Carme, de la Depressió Geològica de l´Ebre Aquests darrers 

materials es troben replegats, formant part també de l´Avant – País Plegat. Aquest 

contacte, també es produeix per encavalcament dels terrenys triàsics sobre el del Paleocè. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4 

Un aspecte de l´antiga pedrera de calcàries del Muschelkalk 

 

Finalment, cal dir que en aquest lloc hi ha hagut una explotació dels nivells 

carbonatats del Triàsic. Aquests materials han estat explotats per tal d´ésser emprats a una 

planta d´àrids. Tanmateix cal fer esment de la presencia d´un antic Forn de Calç, on 

s´utilitzaven les calcàries per obtenir calç.  Per desgràcia, aquest forn de calç ha quedat 

recentment destruït. Tot i això encara es conserva la pedrera, destinada actualment a 

activitats lúdiques. FOTOGRAFIA 3. 
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PARADA 5. TRENCALL DE GINOLES, (terme municipal de Mediona, 

comarca de l´Alt Penedès). (Full 419) 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap el Sud per la carretera comarcal 

C – 244a. Així, aviat arribarem a la població de Sant Pere Sacarrera; tot i que abans 

haurem passat de la comarca d´Anoia a la de l´Alt Penedès, on ara som. Després, des la 

darrera població esmentada, cal continuar (ara cap a ponent) per la carretera local BV – 

2136. Per aquesta carretera, en arribar al trencall de Ginoles, caldrà fer una nova aturada. 

La farem a uns 8 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat transitant entre els afloraments cenozoics de la 

Depressió Geològica de l´Ebre, on ara ens trobem situats. Fonamentalment, hem anat 

trobant els materials rogencs de la Formació Mediona, del Paleocè. Així, aquestes 

calcolutites i gresos rogencs afloren aquí on som, per arreu. FOTOGRAFIA 4.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5 

Afloraments de les calcolutites i gresos rogencs de la Formació Mediona, prop de Ginoles 

 

 

PARADA 6. MINES DE BAUXITA DE RUBINAT, (terme municipal de 

Mediona, comarca de l´Alt Penedès). (Full 419) 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal seguir per la carretera local BV - 2136, amb la 

intenció d´arribar fins al poble de  Mediona (en realitat cap al cap del municipi: Sant Joan 

de Mediona o Sant Joan de Conilles). En arribar-hi, cal seguir per la carretera de la 

Llacuna, arribant dins al trencall (per l´esquerra) dels Agullons, que va remuntant el 

barranc del Puigfred, fins arribar a les Mines de bauxita de Rubinat. Aquí farem una nova 

aturada, després d´un llarg recorregut de prop de 7 Km des de la darrera.   

 



13 
 

En aquest recorregut, hem tallat inicialment els materials cenozoics de la Formació 

Mediona (amb trams de gresos i calcolutites roges), del Paleocè. Aquests materials  de la 

Depressió Geològica de l´Ebre, es troben replegats, formant part de l´Avant – País Plegat. 

Així, prop d´aquest indret es veuen freqüents arrumbaments de direcció ENE-WSW i 

també NE - SW (com a la propera Serra d´Orpinell – Orpí, situada a ponent d´on ara som). 

 

A l´indret de l´aturada hi ha uns afloraments de les calcàries triàsiques abans 

esmentades (que probablement pertanyen al Muschelkalk), que aquí es troben recobertes 

pels materials de la Formació Mediona, amb contacte discordant. Dintre de les calcàries es 

fan paleses unes mineralitzacions de rebliment de cavitats d´origen kàrstic. Els rebliments 

es troben constituïts per òxids i silicats d´alumini; així com per òxids de ferro i de titani, 

entre altres compostos. Entre els òxids d´alumini, cal parlar dels següents minerals: 

BOEHMITA, DIASPORO i GIBSITA; i també del mineraloid ALUMOGEL. Tots ells 

formen la roca denominada BAUXITA.  Per d´altra banda, cal parlar del silicat d´alumini 

CAOLINITA, molt abundant aquí, entre aquestes roques alumíniques. 

 

Després entre els òxids de ferro cal fer esment de l´HEMATITES i de la 

GOETHITA (més minoritària, amb aspecte de LIMONITA). I finalment, entre els òxids de 

titani cal parlar de la minoritària presència de l´ANATASA i del RUTÍL. Igualment cal 

parlar de la constant presencia de CALCITA. 

 

Amb totes aquestes característiques, les BAUXITES tant enriquides amb 

CAOLINITA i HEMATITES (fins al punt de donar-lis el color roig), podrien considerar-

se com a LATERITES, formades a partir de la meteorització de calcàries argiloses en clima 

subtropical, amb lixiviació dels carbonats i formació residual de les LATERITES a partir de 

les ARGILES de les calcaries. 

 

Finalment, cal dir que aquestes roques residuals alumíniques i ferroses van ser 

motiu d´explotació, cap a mitjans del passat segle, per tal d´obtenir alumini. També tenim 

informacions no confirmades de possibles intents d´aprofitament del ferro, en el terme de 

Mediona, durant els passats segles.   

 

 

PARADA 7 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE ROFES, (Rofes, 

terme municipal de la Llacuna, comarca de l´Anoia). (Full 419) 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap a la carretera local BV – 2136. 

En trobar-la, ens caldrà continuar cap a ponent, anant cap a la Llacuna. Just despès 

d´arribar a aquesta carretera, haurem deixat enrere la comarca de l´Alt Penedès, per a 

entrar de nou a la de l´Anoia, que ja no abandonarem fins a la fi del recorregut. Seguint 

per aquesta carretera cap a ponent, aviat arribarem al poble de Rofes, per on farem una 

aturada, a uns 5 Km de la parada anterior. 

 

 En aquest recorregut, hem deixat enrere la Depressió Geològica de l´Ebre i hem 

entrat plenament a la Serralada Prelitoral Catalana, per on estem ara situats. Així, es fan 

palesos per arreu els afloraments dels materials carbonatats triàsics. Precisament, el 

poble de Rofes es troba situat sobre un aflorament de les calcaries i dolomies del Triàsic 

Mig, del Muschelkalk. FOTOGRAFIA 5.  
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 7 

El poble de Rofes situat sobre un aflorament dels materials carbonats del Muschelkalk 

 

 

PARADA 8 - CONDICIONAL. MINES DE BAUXITA DEL MAS DE 

TORRENTS, (Rofes, terme de la Llacuna, comarca d’Anoia). (Full 419) 
 

Des de la parada anterior, si s´escau, cal tornar a la carretera BV-2136, per tal de 

continuar cap a ponent, tornant a la comarca d´Anoia, amb la intenció d´arribar 

definitivament al poble de Rofes. Més endavant, en arribar al Km 11, cal agafar un 

trencall, que surt per la dreta, i que va cap a Mas Torrents, on cal fer aquesta parada, a 

uns 3´5 Km de l´anterior.  

 

En aquest recorregut, hem tornat a trobar els nivells carbonatats del Triàsic Mig 

(concretament del Muschelkalk), en part cobertes per les calcàries eocèniques de la 

Formació Orpí de l´Eocè Inferior, de l´Ilerdià. 

 

En aquest indret, hi ha una mineralització molt semblant a PARADA 6,, amb la 

presència dels mateixos minerals, localitzant-se entre els nivells carbonatats triàsics, 

reblin cavitats d´origen kàrstic. 

 

Al respecte d´aquesta mineralització, i de les de l´anterior aturada, cal recordar 

que ambdues són algunes de les moltes similars, que es reparteixen pels termes de la 

Llacuna (Anoia), Mediona (Alt Penedès) i Miralles (Anoia). 

 

 

PARADA 9. ANTIGUES MINES DE BAUXITA DELS VILATS, (els 

Vilates, terme municipal de la Llacuna, comarca d’Anoia). (Full 419).  
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Des de la parada anterior, cal tornar a la carretera BV-2136, per tal d´anar cap a 

ponent, en el seu sentit d´anar cap a la Llacuna. Així, ens cal anar cap a les immediacions 

del Km 12, per on hi ha els Vilates. Després, des del barri anterior, cal anar cap a les 

antigues mines, les quals es troben situades a uns 0´4 Km del mateix, anant cap al NNW, 

agafant un camí que surt per l´esquerra de la carretera. Així, s´han recorregut uns 3 Km, 

des de l´anterior parada. 

 

En aquest recorregut, i fins als Vilates, es continuen tallant els trams argilosos (i 

ocasionalment els guixosos) del Keuper; tot i que en bona part es troben recoberts per 

dipòsits recents (del Pleistocè i de l´Holocè), corresponents a una antiga llacuna, de la qual 

en parlarem a la propera aturada.  

 

A l´indret de la parada, es tornen a trobar les calcàries triàsiques del Muschelkalk. 

Aquestes, es troben molt karstificades, en successives fases, i apareixen recobertes 

parcialment per les calcàries eocèniques de la Formació Orpí, com ja hem vist a la parada 

anteriorment feta. 

 

Per d´altra banda, i en relació a la karstificació, hi ha uns rebliments formats per 

BAUXITES (o més exactament per LATERITES). Entre els minerals integrants d´aquestes 

roques, cal fer esment dels següents: BOEHMITA, DIASPOR i GIBSITA. Amb ells 

també es troba un mineraloid: l´ALUMOGEL. Altres minerals presents són els següents: 

ANATASA (indicis), HEMATITES (molt abundant, és el causant del color roig 

d´aquestes roques), RUTIL (indicis), CALCITA (abundant) i CAOLINITA (molt 

abundant). 

 
 

PARADA 10. ANTIGA LLACUNA, POLJÉ DE LA LLACUNA, 

CARRETERA A MEDIONA, (terme de municipal de la Llacuna, comarca 

d’Anoia). (Full 419). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera local BV-2136, tot anant 

cap al poble de la Llacuna. Abans d´arribar-hi, per les immediacions del Km 13, caldrà fer 

una nova aturada, a poc més de 2´5 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, inicialment es van tallant els materials del Triàsic Superior 

(del Keuper). Més endavant, i fins prop del poble, es van tallant els nivells carbonatats del 

Triàsic Mig (concretament del Muschelkalk Superior). Els primers es troben constituïts per 

trams argilosos i guixosos (els quals han estat explotats a diferents indrets); mentre que els 

segons es troben constituïts per trams de calcàries. Finalment, prop del poble, es tornen a 

tallar els del Keuper, coberts en bona part per terrenys neògens recents (del Pleistocè i de 

l´Holocè), especialment a la denominada Vall de la Llacuna, al Nord i Ne de la població. 

 

Precisament, ara ens trobem en aquesta vall, per on circula la Riera de la Llacuna 

(també dita Riera de Rofes). Dintre d’aquesta vall, a ponent d´on ara ens trobem (i al Nord 

del poble), s’entreveu per on es trobava l’antiga llacuna, la qual ha donat el nom al poble.  

Aquesta antiga llacuna, es trobava situada en una ampla i llarga vall, la qual es troba 

relacionada amb el Poljé de la Llacuna. Aquest es situa entre la Serra del Pla de Casals i 

les estribacions septentrionals de la Serra de Mediona, ambdós de naturalesa carbonatada, 

calcària. FOTOGRAFIA 6. 
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 10 

Antigua llacuna, corresponent al Poljé de la Llacuna 

 
 

PARADA 11 - CONDICIONAL. GUIXERA DE CAN TARUMBA, (terme de 

la Llacuna, comarca d’Anoia). (Full 419) 
 

En arribar al poble de la Llacuna, si s´escau, pot fer-se una fillola per tal d´anar 

cap a la Guixera de Can Tarumba. En aquest cas cal anar cap al Sud, per la carretera 

local BP-2121, la qual condueix cap a Vilafranca del Penedès. En arribar a les 

immediacions de Can Tarumba, cal fer una nova aturada, a uns 8Km de l´anterior 

 

En aquest recorregut, inicialment es van tallant inicialment els materials del 

Triàsic Superior (del Keuper). Més endavant, i fins prop de l´indret de l´aturada, es van 

tallant els nivells carbonatats del Triàsic Mig (concretament del Muschelkalk Superior). 

Però, en arribar al lloc on ara som, s´han tornat a trobar els materials argilosos i 

guixosos del Keuper. 

 

Aquests darrers, són els materials que es troben a l´indret de l´aturada. Justament 

en aquest lloc hi havia una antiga guixera, dedicada a l´aprofitament dels nivells dels 

guixos del Keuper.  

 

Cal fer esment de que en aquests nivells de “guixos” es troben els següents 

minerals: ANHIDRITA (indicis), GUIX i HEMIHEDRITA (indicis). Tanmateix hi ha 

CALCITA i CAOLINITA (als nivells argilosos). Finalment, cal dir que un altre mineral 

present, tot i que de forma ocasional és l´EPSOMITA, el qual forma eflorescències 

polsinoses de color blanc. 
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PARADA 12.  QUATRE CARRETERES, (terme municipal de Miralles, 

comarca de l´Anoia). (Full 391) 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal tornar cap a la Llacuna, per tal de seguir ara 

cap al Nord, per la carretera BP-2121. En arribar a la cruïlla amb la carretera que uneix 

Igualada amb Valls, farem la darrera aturada, a uns 11 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, des de la parada anterior fins a la Llacuna, hem tornat a 

trobar els materials abans esmentat, ara en sentit invers. Després, des de la Llacuna fins a 

l´indret de l´aturada, hem trobat inicialment els materials triàsics del Keuper. Després, hem 

tornat a trobar afloraments dels materials cenozoics, ja que hem abandonat la Serralada 

Prelitoral Catalana i hem tornat a entrar a la Depressió Geològica de l´Ebre, per on ara 

estem situats en aquest indret. 

 

Precisament, a l´indret on ara som, entre la Serra del Pla de Casals i la Serra de 

Rubió afloren amplament els materials rogencs de la Formació Carme, aquí amb nivells de 

calcolutites rogenques. 

 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 

 

______________________________________________________________ 
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CONEIXEMENT DELS GEORRECURSOS PER LA 

COMARCA D´ANOÍA: DES DE CAPELLADES A LA 

POBLA DE CLARAMUNT, A CARME, SANTUARI 

DE COLLBÀS, A CAN BOU, ORPÍ I A MIRALLES 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

Com de costum, creiem oportú de recomanar, que alhora d´efectuar el recorregut 

de l´itinerari es cerqui la informació més àmplia possible sobre l´estat dels trams del 

recorregut a realitzar, tant per pistes forestals, com per carreteres en mal estat de 

conservació. 

 

També recomanem tenir el màxim respecte de cara a la conservació del Medi 

Natural i del Medi Ambient, en tot moment, tant al llarg del recorregut d´aquest itinerari, 

com fora d´ell. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la part inicial del recorregut de l´itinerari discorrerà pel Sistema 

Mediterrani (i més concretament, ho farà per la Serralada Prelitoral Catalana). Tot i així, 

ben aviat transitarà per la Depressió Geològica de l´Ebre, en concret per la Zona de 

l´Avant – País Plegat.  

 

El recorregut s´iniciarà a la Serralada Prelitoral Catalana, per on discorrerà bona 

part del recorregut, tot i que anirem entrant i sortint de Depressió Geològica de l´Ebre. De 

fet anirem circulant per la zona de contacte entre les dues unitats geològiques. El primer 

tram, entre Capellades i la Pobla de Claramunt, anirem circulant per la Serralada 

Prelitoral Catalana. A partir d´aquest indret, ja circularem per la Depressió Geològica de 

l´Ebre, però sempre molt prop de la Serralada Prelitoral Catalana. 

 

Tot i així, als trams finals del recorregut, aquest anirà desplaçant-se per la zona de 

contacte entre les dues unitats esmentades darrerament: la Depressió Geològica de l´Ebre i 

la Serralada Prelitoral catalana. De fet, s´aniran realitzant aturades dintre de les dues 

unitats geològiques acabades d´esmentar. 

Per d´altra banda, també cal dir que la totalitat del recorregut, discorrerà 

íntegrament per la comarca d’Anoia, des del seu inici a la població de Capellades fins a la 

seva fi, al terme de Miralles. 
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OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, per una 

banda en el reconeixement geològic, i per d´altra en el de l´aprofitament dels georrecursos, 

es poden concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació del Sistema Mediterrani, per entre el qual discorrerem en diversos 

tram del recorregut de l´itinerari:  primer entre el Capellades i la Pobla de Claramunt (entre 

afloraments de les llicorelles de l´Ordovicià), i després per les Mines de bauxita de 

Miralles - la Llacuna (entre afloraments de les calcaries triàsiques del Muschelkalk). Cal 

dir que dintre d´aquesta unitat discorrerem per duna de les seves sots unitats: concretament 

per la Serralada Prelitoral Catalana. 

 

2.- Observació dels materials paleozoics (de l´Ordovicià),  que constitueixen la 

Serralada Prelitoral Catalana, dintre de la comarca d´Anoia, a través dels indrets pels 

quals discorre el recorregut de l´itinerari. Així, els trobarem entre Capellades i la Pobla de 

Claramunt, exclusivament. 

 

3.- Observació, dels materials mesozoics del Triàsic, els quals formen part de la 

Serralada Prelitoral Catalana). Aquests materials els veurem a les Mines de Bauxita de 

Miralles i per les seves proximitats. 

 

4.- Observació de la Depressió Geològica de l´Ebre, per on transitarà bona part del 

recorregut de entre la Pobla de Claramunt, Carme i Miralles. També s´observarà l´Avant-

país plegat, entorn a Orpí. 

 

5.- Observació i descripció dels materials cenozoics, paleogènics de la Depressió 

Geològica de l´Ebre, (tant dels sectors corresponents a la Depressió Central Catalana, 

com als de l´Avant-país plegat), els quals trobarem entre la Pobla de Claramunt i Miralles. 

En concret ens referirem als materials de la Formació Mediona, Formació Orpí i els del 

Grup Pontils (Formació Pobla de Claramunt i Formació Carme). Aquests materials 

pertanyen a l´Eocè, excepte els primers que són del Paleocè. 

 

6.- Observació de les estructures locals d´aquests materials, al llarg del recorregut 

de l´itinerari, i de les relacions existents entre les unitats geològiques acabades d´esmentar, 

entre la Serralada Prelitoral Catalana i la Depressió Geològica de l´Ebre, considerant que 

la major part del recorregut transitarà prop de la zona de contacte entre les dues unitats 

geològiques esmentades.  

 

7.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions i de les explotacions 

dels georrecursos (antigues o actuals) situades al llarg  del recorregut de l´itinerari. Així, 

veurem les següents, d´acord amb el sentit de la marxa del mateix, anirem veient les 

següents mineralitzacions i explotació dels georrecursos: 

7A) les explotacions de calcàries, situades al terme d´Orpí, dintre dels afloraments de la 

Formació Orpí, de la Depressió Geològica de l´Ebre (al sectors corresponents a l´Avant-

país plegat) 

7B) les mineralitzacions bauxítíferes de rebliment de cavitats càrstiques, que es situen al 

terme de Miralles. Es troben entre els nivells carbonatats triàsics del Muschelkalk, dintre 

de la Serralada Prelitoral Catalana. 
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8.- Observació de les explotacions mineres (antigues i actuals), relacionades amb 

les mineralitzacions esmentades al capítol anterior. 

 

9.- Observació de l´impacte ambiental, sobre el Medi Natural, produït per les 

explotacions mineres anteriors. Així mateix. observació de les tasques de restauració 

mediambiental, en cas d´haver-se realitzat. 

 

 10.- Observació, al llarg del recorregut dels indrets relacionats al el Patrimoni 

Geològic. Així, ens fixarem en els LIG (Llocs d´Interès Geològic) que anem trobant al 

llarg del recorregut, com és el cas dels travertins de l´Espluga, que veurem prop de Carme;  

o de les bossades de rebliment de cavitats d´origen kàrstic (amb bauxites) que veurem pels 

voltants de Miralles. 

 

 11.- Observació, al llarg del recorregut dels indrets relacionats al el Patrimoni 

Miner. Així, ens fixarem en els LIPM (Llocs d´Interès del Patrimoni Miner) que anem 

trobant al llarg del recorregut. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen diversos antecedents 

parcials (molts d´ells recents), i del mateix autor del present itinerari que ara presentem. Es 

tracta dels següents: MATA-PERELLÓ (1990b, 1991b, 1996a, 1996b, 1997, 1998,1999, 

2000 i 2010). Per d´altra banda, també hi ha un altre antecedent parcial, el qual és relatiu a 

trams del recorregut del itinerari que ara presentem. Ens referim al treball de MASACHS 

et altri (1981). 

  

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, farem esment 

de dos treballs més de l´autor d´aquestes línies. Concretament de MATA-PERELLÓ 

(1990a i 1991a). El primer és relatiu a les mineralitzacions de la comarca d’Anoia i el 

segon al conjunt de les mineralitzacions de Catalunya.   

 

I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre 

l´itinerari, farem esment dels treballs de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA et altri 

(1976). Igualment, farem esment de la publicació ITGME (1975), relatius al full 

d´Igualada, del "Mapa Geológoico de España, a escala 1:50.000". 

 

Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut de l´itinerari l´iniciarem prop de l´ Estació de Capellades dels FFCC. 

Des d´aquí, caldrà anar cap a la carretera local B – 224, per tal d´anar cap a la propera 

població de Capellades i després cap a la nova carretera comarcal C-244a. En aquest tram 

farem dues aturades. Després per la darrera carretera esmentada, caldrà anar cap a les 

immediacions de la Torre de Claramunt tot seguit cap a les de la Pobla de Claramunt. 

En aquest tram del recorregut, es farà una aturada prop de la darrera població. 
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Després, es dirigirà cap a Carme, utilitzant ara la carretera local BV – 2131. Poc 

després i abans d´arribar a la darrera població esmentada. Poc després se´n farà una altra, 

prop del Santuari de Collbàs, sortint des de Carme. Posteriorment, continuant per la 

darrera carretera esmentada, caldrà fer una fillola fins prop de d´Orpí, agafant ara la 

carretera local BV – 2132. Després de fer una altra aturada, es tornarà a la carretera local 

BV – 2131, per tal de continuar cap a ponent, passant per les immediacions de Santa 

Càndia. Més endavant s´arribarà a la cruïlla amb la carretera C – 37 (que per aquí uneix 

Igualada amb Valls). En trobar aquesta carretera, caldrà agafar-la anant cap a ponent. Així 

s´arribarà a les immediacions de Miralles, per on es faran dues aturades (una d´elles prop 

del terme de la Llacuna). Poc després finalitzarà el recorregut d´aquest itinerari, dintre del 

terme municipal de Miralles. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de 

PARADES, que tot seguit anirem veient. En cada una d´aquestes aturades farem un breu 

comentari (geològic o mineralògic, segons s´escaigui). Com de costum, en cada cas 

indicarem l´indret on s´efectua la parada, així com el terme municipal al qual pertany 

l´indret. Com en tots els itineraris, a continuació s´indicarà el nom de la comarca a la que 

pertany el municipi, tot i que en aquest itinerari, tots els municipis es troben a la mateixa 

comarca, a la d’Anoia.  

 

A continuació, com es fa en altres itineraris, s´indicarà el número del Full 

Topogràfic, on es troba situada l´aturada. Aquest número correspon al del "Mapa 

Topográfico Nacional", realitzat a l´escala 1:50.000 per l´IGC. Tot i així, al respecte del 

present itinerari, cal dir que la major part del recorregut de l´itinerari s´inclourà totalment 

dintre de dos fulls de l´esmentat mapa; concretament dels fulls corresponents als número 

391 (dit d´Igualada) i 419 (o de Vilafranca del Penedès).  Així, tot seguit començarem a 

descriure les parades que constitueixen el recorregut d´aquest itinerari: 

 

 

PARADA 1. CONGOST DEL RIU ANOIA, (terme municipal de 

Capellades, comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

Tot i que l´inici del recorregut el farem a l´Estació dels FFCC de Capellades, ens 

caldrà anar a buscar la carretera B – 224 (procedent de Martorell), per tal d´anar cap a les 

immediacions de Capellades. Quasi immediatament, en arribar al congost, que el Riu 

Anoia forma per sota de Capellades, cal fer la present aturada, per sota de l´anomenat 

Balcó de Capellades. Així, des de la sortida fins aquí, haurem efectuat un recorregut de 

poc menys de 0´5 Km.   

 

En tot aquest recorregut, i fins a la cruïlla, s´han trobat afloraments de les roques 

granítiques del Carbonífer de la Serralada Prelitoral Catalana. Així, hem vist granits i 

granodiorites, generalment molt alterats, convertits en sauló. Després, es comencen a 

trobar els nivells de llicorelles paleozoiques de l´Ordovicià, situades també dintre de la 

serralada esmentada anteriorment.  

 

En aquest indret, es pot gaudir d´un bon lloc d´observació del Congost del riu 
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Anoia, excavat entre els nivells de llicorelles paleozoiques (que pertanyen molt 

probablement a l´Ordovicià). Aquestes llicorelles són d´unes tonalitats gris-fosques, i es 

troben lleugerament alterades 

 

Per sobre d´aquestes llicorelles, i als peus del poble de Capellades, es troben uns 

afloraments de nivells carbonatats travertínics que pertanyen al Pleistocè i a l´Holocè. 

Aquests nivells donen idea d´una possible i alhora important formació lacustre que deuria 

estendre´s per aquests indrets. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Un aspecte dels travertins de Capellades, des de sota dels mateixos 

 

Aquesta formació lacustre, es trobaria originada com a conseqüència d´abundants 

surgències d´aigües carregades de bicarbonat càlcic, procedents possiblement dels trams 

carbonatats del Muschelkalk; concretament de l´Inferior i del Superior. Aquests trams 

carbonatats es troben força palesos a diferents indrets propers.  

 

Per d´altra banda, cal fer esment de l´existència de cavitats càrstiques entre els 

travertins, com les que han donat lloc a la formació de l´Abric Romaní, amb abundants 

restes arqueològics. En conjunt, aquest indret constitueix un interessant LIG (Lloc 

d´Interès Geològic) del nostre Patrimoni Geològic i alhora es un interesant indret del 

Patrimoni Històric 

 

 

PARADA 2. CRUÏLLA DE CAPELLADES, (terme municipal de 

Capellades, comarca de l´Anoia). (Full 391) 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal seguir per la carretera comarcal local B – 224, 

creuant totalment el poble de Capellades. Posteriorment, s´arribarà a la cruïlla Amb la 
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carretera comarcal C – 244a. En arribar a la cruïlla, caldrà fer una nova aturada. Així, 

haurem efectuat un recorregut proper als 2´5 Km. 

 

 En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials paleozoics de la 

Serralada Prelitoral Catalana, per on ens continuem trobant en aquest moment. Ara 

mateix, en aquest indret, hi ha un aflorament de les llicorelles de l´Ordovicià, les quals 

s´han anat fent paleses al llarg de tot el recorregut des de la parada anterior. 

FOTOGRAFIA 2. 

  

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Aflorament de les llicorelles de l´Ordovicià, prop de la cruïlla del trencall cap a Capellades. 

Serralada Prelitoral Catalana 

 

 

PARADA 3. INICI DE LA CARRETERA A CARME. TRENCALL DEL 

BARRANC DE GARRIGUES, (terme municipal de la Pobla de Claramunt, 

comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal fer un recorregut per la carretera comarcal que 

acabem de trobar, la C – 244a, anant cap al Nord. Així, passarem per prop de la Torre de 

Claramunt. Poc després arribarem quasi a la cruïlla amb la carretera BV - 2131 (la qual es 

dirigeix cap a Carme).  Poc abans d´arribar-hi, abans de sobrepassar el Barranc de les 

Garrigues, podem fer una nova aturada. D´aquesta manera haurem efectuat un recorregut 

d´uns 3 Km, aproximadament, per tal d´arribar fins aquí. Cal considerar que ens aquest 

indret ens trobem a menys de 1 Km de la Pobla de Claramunt, cap al Sud. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant els materials paleozoics esmentats a les 

aturades anteriors. Cal considerar que ens trobem dintre de la Serralada Prelitoral 

Catalana. Ocasionalment, també hem trobat afloraments molt semblants als de la primera 
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aturada, de Capellades.  

 

Tot i així, ara, des d´aquest indret, mirant cap al Nord, cap a l´altre cantó del 

Barranc de les Garrigues, es poden veure els afloraments d´uns nivells cenozoics (amb 

alternances de gresos i calcolutites) que pertanyen a la Formació Pobla de Claramunt. Cal 

dir que aquests materials es troben situats dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, tot i 

que molt de la Serralada Prelitoral Catalana. 

 

 Així, des d´aquest indret, mirant cap el Nord, es poden veure els afloraments dels 

materials acabats d´esmentar, dels terrenys cenozoics de la  Formació Pobla de 

Claramunt, els quals pertanyen al Grup Pontils. FOTOGRAFIA 3.   

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Un aspecte dels materials cenozoics de la Formació Pobla de Claramunt, als peus del turó del 

Castell de la Pobla de Claramunt 

 

 

PARADA 4. TRENCALL DE LES ESPLUGUES, (terme municipal de 

Carme, comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal fer un recorregut cap a ponent, utilitzant la 

carretera local BV – 2131, que haurem trobat a l´aturada anterior. A uns 3 – 3´5 Km de la 

parada anterior es trobarà el trencall de les Esplugues. Per aquest indret, una mica abans 

d´arribar a la cruïlla del trencall caldrà fer una nova aturada. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a la parada anterior. 

Tot i així, cap a ponent aquets materials són cada vegada menys detrítics, passant a 

afloraments de les calcolutites eminentment rogenques de la Formació Carme. Aquesta, a 

l´igual que l´anterior pertany al Grup Pontils.  

 

 En aquest indret, per sobre dels materials anteriors, cobrint-los parcialment 
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apareixen uns nivells de travertins. Aquests són precisament els materials que hi ha a uns 

0´1 Km de l´esmentat trencall. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Els travertins de les Esplugues 

 

També cal dir que aquest nom de les Esplugues fa referència a unes coves situades 

sobre uns afloraments de travertins. Aquests es troben a la bora del riu, molt prop d´on hi 

ha el trencall del camí – carreter que condueix al poblet. 

 

 

PARADA 5. SANTUARI DE COLLBÁS, (terme municipal de Carme, 

comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap al poble de Carme. Quasi a la 

sortida del mateix trobarem el trencall que es dirigeix cap al Santuari de Collbàs. Ens 

caldrà agafar-lo. Després, en arribar al Santuari caldrà fer una nova aturada,. Així, haurem 

fet un recorregut proper a uns 5 Km des l´anterior aturada. 

 

 En aquest recorregut trobarem inicialment els afloraments dels nivells calcolutítics 

rogencs de la Formació Carme. Posteriorment, en el camí cap al Santuari, començarem a 

trobar afloraments dels materials calcaris de la Formació Collbàs. Aquests darrers són els 

materials que apareixen a l´indret on farem la present aturada, pels voltants del Santuari 

 

 Així, en aquest lloc es troben uns interessants afloraments de nivells de calcolutites 

molt sorrenques. Tot i així, al conegut Coll de les Llenties (que es troba per sobre dels 

materials anteriors, precisament, d´aquí li ve el nom al topònim) apareixen uns interessants 

nivells de calcaris. Aquestes tenen un interessant aflorament, amb un impressionant 

nombre de nummulits, tant de les anomenades forma A com de les formes B. 
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FOTOGRAFIA 5.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Els nummulits del Coll de les Llenties. Santuari de Collbàs. Carme 

 

 

PARADA 6. PEDRERA D´ORPÍ, (terme municipal d´Orpí, comarca 

d´Anoia). (Full 391). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar a Carme i a la carretera local BV-2131, per 

on ens caldrà continuar cap a Can Bou. Tot seguit, ens caldrà seguir fins a trobar per 

l´esquerra la carretera que es dirigeix cap a Orpí, la BV-2132. En agafar-la, ens caldrà fer 

l´aturada en arribar enfront de la Pedrera d´Orpí. Així, des de la parada anterior, s´hauran 

recorregut uns 5 Km més.  

 

En aquest recorregut, des de la cruïlla, haurem anat trobant els nivells rogencs de 

gresos i calcolutítes de la Formació Carme (que també pertany al Grup de Pontils). Més 

endavant, en arribar a la pedrera, hem començat a trobar uns afloraments de materials 

carbonatats eocènics, els quals pertanyen a la Formació Orpí. Aquests materials es troben 

intensament replegats, i formen part de l´Avant-país plegat.  

 

Precisament la Pedrera d´Orpí es troba situada sobre l´aflorament d´aquests nivells 

de calcàries, les quals es caracteritzen per l´abundor d´alveolines que tenen. Aquestes 

calcaries pertanyen a l´Eocè Inferior, concretament a l´Ilerdià. FOTOGRAFIA 6 
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 6 

Un aspecte general de la pedrera. Sectors restaurats de la Pedrera d´Orpi 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6 

Un aspecte de la Pedrera d´Orpí, situada al flanc septentrional de l´Anticlinal de la Serra 

d´Orpinell. Calcaries de la Formació Orpí 

 

Per d´altra banda, en aquest indret, és pot veure com l´explotació de la pedrera te 

notables dificultats, com a conseqüència del cabussament dels estrats, que es dirigeix cap a 
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la placeta de la pedrera. Això, es debut a que formen part d´un flanc d´un sinclinal, que es 

perfectament observable des de la carretera, una mica més amunt de la pedrera. Més 

amunt, pot veure´s com aquest flanc ho és alhora d´un gran anticlinal, situat al bell mig de 

la pedrera. FOTOGRAFIA 7. 

 

 

PARADA 7. ANTIGA MINA DE BAUXITA DE CAN RAMONET, PLA 

DE CASALS, (terme municipal de Miralles, comarca d´Anoia). (Full 419). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar a la carretera local BV-2132. Així, es passarà 

pel trencall de Santa Càndia, arribant-se després a la cruïlla amb la carretera local C – 37 / 

B-213 (procedent d´Igualada). Per ella es continuarà cap a ponent, arribant aviat a les 

primeres cases de Miralles. Després, en sobrepassar Can Ramonet, es trobarà per 

l´esquerra el trencall que es dirigeix cap a les antigues Mines de Bauxita, visibles des de la 

carretera. Ens caldrà anar-hi, per tal de fer enllà la present aturada, després de recórrer uns 

10 Km més, des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut haurem tornat a tallar els afloraments del Grup de Pontils, i 

entre ells els trams rogencs de gresos i calcolutites de la Formació Carme. Aquests són els 

materials que es troben a Can Ramonet. Després, en pujar cap a la mina, cada cop es faran 

més palesos els afloraments carbonatats del Triàsic (del Muschelkalk), que són els que es 

troben a l´indret de la parada, tot i que recoberts pels nivells carbonatats eocènics de la 

Formació Orpí. FOTOGRAFIA 8. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7 

Contacte discordant entre les calcàries triàsiques del Muschelkalk (més fosques) i les calcàries 

eocèniques de l´Ilerdià (mes clares) 

 
A l´indret de la parada, es fa clarament palesa una mineralització bauxitífera de 

rebliment de cavitats d’origen càrstic. Aquesta es troba entre les calcàries triàsiques abans 
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esmentades. Les bauxites (o més exactament: les laterites), tenen un intens color vermell, 

com a conseqüència de la presència d´HEMATITES. També són molt argiloses, i tenen 

molta CAOLINITA.  Cal dir que ara ens tornem a trobar, tot i que momentàniament, dintre 

de la Serralada Prelitoral Catalana. 

 

Entre els minerals que constitueixen les bauxites pròpiament dites, cal fer esment 

de la BOEHMITA (poc abundant), DIASPOR i GIBSITA, els quals es troben 

acompanyats d´un mineraloid, l´ALUMOGEL. Finalment, cal dir que hi ha altres minerals 

presents, com: ANATASA (indicis), GOETHITA (en forma de limonita), PIROLUSITA 

(dendrítica), RUTIL (indicis) i CALCITA (molt abundant). 

 

Tot i que l´explotació de bauxites fa anys que es troba tancada, durant els darrers 

anys, es van extraure materials de les escombreres, els quals es van utilitzar per a reparar 

els camins veïnals. També sovint, aquests materials s´han utilitzat per a la fabricació de 

ciments. Tot i així, ara es troba totalment aturada qualsevol tipus d´explotació. 

 

 

PARADA 8. PARATGE DE FONTANILLES, (terme municipal de Miralles 

comarca d´Anoia). (Full 419). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar de nou a les immediacions de 

Can Ramonet i a la carretera C – 37. En trobar-la, continuarem per ella, anat cap a ponent. 

Més  endavant, en uns 2 Km (aproximadament) arribarem a l´indret on hi havia les escoles 

de Miralles. Aquí, ens caldrà agafar un camí per la dreta de la carretera. Aquest vial de 

terra es dirigeix cap a la Font de Fontanilles, en poc més de 1 Km. En arribar-hi farem una 

nova aturada a uns 4´5 Km de la parada anterior. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 8 

Un aspecte del Balç de Fontanelles. Nivells de la Formació Carme. Miralles 
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En aquest recorregut haurem retornat de nou a la Depressió Geològica de l´Ebre i 

haurem tornat a trobar els afloraments dels materials cenozoics de l´Eocè, ja esmentats a 

les aturades anteriors. Així, per arreu es fan palesos els nivells rogencs de les calcolutites i 

gresos de la Formació Carme (del Grup Pontils).  Aquests són els que es troben a l´indret 

de l´aflorament, per on apareixen per tot arreu els trams de calcolutites rogenques i de 

gresos acabats d´esmentar. 

 

En aquest indret hi ha un interessant LIG (Lloc d’Interès Geològic). Aquest es 

relaciona amb una surgència precedent d´un petit salt d´aigua, que constitueix l´inici d´un 

barranc, entre els materials de la Formació Carme. FOTOGRAFIA 9. 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL PRESENT RECORREGUT 

__________________________________________________________  
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 11 
Recorregut 3, pp 33 – 42 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

MINERALÒGICA PER LES COMARQUES 

D´ANOIA I DE L´ALT PENEDÈS: DES DE LA 

LLACUNA A PONTONS, FOIX I A SANT MARTÍ 

SARROCA  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 
 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

Per d’altra banda, cal advertir també, que alguns dels trams del recorregut, caldrà 

fer-los per camí de terra, els quals es troben gairebé, en bon estat de conservació, 

normalment. En aquest itinerari, la major part dels recorreguts es farà per camins en bon 

estat de conservació i per carreteres. 

   

Per d’altra banda, cal tenir una cura molt especial i extremada de respecte a la 

natura i a la mare Terra, en tot moment, tant al llarg de tot el recorregut de l’itinerari, 

com fora d´ell.  

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva totalitat  pel 

Sistema Mediterrani (i més concretament pels dos dels seus sectors: els corresponents a la 

Serralada Prelitoral Catalana i a la Depressió Prelitoral Catalana, tot i que la major part 

del recorregut tindrà lloc dintre del primer sector).. 

 

Així, el recorregut s’iniciarà a la Serralada Prelitoral Catalana, tot i que molt prop 

del seu contacte a la Depressió Geològica de l´Ebre. Així, per aquesta serralada es 

desenvoluparà la major part del recorregut, entre la Llacuna i les immediacions de 

Torrelles de Foix. En aquest trajecte s´aniran trobant fonamentalment materials mesozoics 

del Triàsic. Una petita part del recorregut, es desenvoluparà dintre de la Depressió 

Prelitoral Catalana, cap a la fi del recorregut entre Torrelles de Foix i el terme de Sant 

Martí Sarroca, per on finalitzarà aquest recorregut. En aquest tram es trobaran materials 

cenozoics del Miocè. 

 

Per d´altra banda, el recorregut s´iniciarà a la comarca d´Anoia (iniciant-se al terme 

de la Llacuna); però immediatament s´entrarà a l´Alt Penedès, transcorrent pels termes de 

Pontons, Torrelles de Foix i Sant Martí Sarroca, per on finalitzarà.  
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OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

1.- Estudi i observació dels materials mesozoics (fonamentalment del Cretàcic i del 

Triàsic, i en menys grau del Juràssic), que constitueixen la Serralada Prelitoral Catalana, 

entre els quals discorrerà una bona part del recorregut de l’itinerari, especialment entre la 

Llacuna,  Pontons i Torrelles de Foix. 

 

2.- Observació dels materials miocènics, plistocènics holocènics, que reblen la 

Depressió Prelitoral Catalana. Aquesta depressió la tallarem a la fi del recorregut, entre 

Torrelles de Foix i Sant Martí Sarroca, situant-se sempre dintre de la Depressió del 

Penedès. 

 

3.- Estudi de les relacions i dels contactes existents entre les unitats geològiques 

acabades d’esmentar, entre la Serralada Prelitoral Catalana i la Serralada Litoral 

Catalana, dintre del Sistema Mediterrani. 

 

4.- Estudi de diverses mineralitzacions situades al llarg del recorregut del present 

itinerari, entre les quals farem esment de les: 

4A) mineralitzacions bauxitíferes de rebliment de cavitats càrstiques, que es troben al 

terme de la Llacuna, entre els afloraments triàsics del Muschelkalk, dintre de la Serralada 

Prelitoral Catalana, ubicats a la comarca d’Anoia 

4B) les mineralitzacions de Pb-Zn associades a nivells de carstificació, situades al terme 

de Pontons, entre els materials triàsics del Muschelkalk, dintre de la Serralada Prelitoral 

Catalana, i ubicats a la comarca de l´Alt Penedès. 

 

5.- Observació d’algunes explotacions mineres antigues, tant de les soterrànies, 

com de les realitzades a "cel obert", les quals es troben situades als indrets esmentats dintre 

de l’apartat anterior.  

 

6.- Observació de l´impacte ambiental produït sobre el Medi Natural i sobre el 

Medi Ambient, com a conseqüència de les explotacions anteriors; i també com a 

conseqüència d’altres activitats humanes. 

 

7.- Observació dels diferents indrets trobats al llarg del recorregut de l’itinerari, 

relacionats amb el patrimoni geològic. Entre aquests indrets, cal fer especial esment de les 

bossades càrstiques reblides amb bauxites, les quals es trobaran pel terme de la Llacuna 

 

8.- Observació dels diferents indrets trobats al llarg del recorregut de l’itinerari, 

relacionats amb el patrimoni miner. 

 

 

ANTECEDENTS 
 

Existeixen alguns antecedents nostres relatius a alguns trams del recorregut del 

present itinerari, tot i que en bona part es una novetat. Entre ells, ens referirem a MATA-

PERELLÓ (1998, 1999a, 1999b, 2010a, 2010b i 2011).  

 

Pel que fa a l’estudi de les mineralitzacions situades al llarg del recorregut, farem 

esment d’un altre treball nostre, MATA-PERELLÓ (1991a), relatiu al conjunt de les 

mineralitzacions catalanes.  
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I, pel que fa a l’estructura geològica dels indrets pels quals discorrerà el recorregut 

de l’itinerari, farem esment de dos treballs generals, relatius al conjunt dels Països 

Catalans: GUIMERÀ et altri (1992), i RIBA et altri (1976).  

 

També farem esment de les publicacions de l´IGME (1978), relatives a les 

característiques geològiques de l’àrea per la qual discorre en part el recorregut del present 

itinerari. 

 

Tots aquests treballs, així com d’altres, figuraran relacionats per ordre alfabètic, 

dintre de l’apartat corresponent a les REFERENCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual ens 

adrecem. 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 
 

El recorregut d’aquest itinerari començarà per les immediacions de la població de 

la Llacuna (dintre de la comarca del Garraf), per on es farà la primera aturada. Tot seguit, 

s’anirà cap al Sud, utilitzant inicialment la carretera C – 432 / BP – 4121 (la qual es 

dirigeix cap a Vilafranca del Penedès). Més endavant, en arribar a les immediacions del 

Collet de la Serra, prop del Km 25 de la carretera abans esmentada, caldrà deixar-la, per 

tal de continuar per la carretereta local que es dirigeix cap a la Pollina, per on es farà una 

nova aturada. Després, seguint per aquesta carretera caldrà anar cap a les immediacions del 

Camp d´Ases. En aquest tram del recorregut, es passarà de la comarca de l´Anoia a la de 

l´Alt Penedès. 

 

Després, caldrà seguir per la carretera BV – 244, anant cap a Pontons, per on es 

faran diverses aturades. Posteriorment, seguint la mateixa carretera, caldrà anar cap a 

Torrelles de Foix, per on es farà una aturada abans d´arribar-hi. Finalment, caldrà anar cap 

a Can Cruset de la Carrera, per on es farà la darrera aturada, dintre del terme de Sant 

Martí Sarroca, per on finalitzarà el recorregut d´aquest itinerari. 

 

 

  

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 
 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l’itinerari en una sèrie de 

PARADES, que tot seguit anirem veient. En cadascuna d’aquestes aturades farem un breu 

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).  En cada cas indicarem, entre 

parèntesi, el full topogràfic (del Mapa Topográfico de España, a escala 1:5000) on es troba 

l’aturada.  Finalment, cal dir que el recorregut de l’itinerari s’inclourà dintre dels fulls: nº 

391 (Igualada)  i 419 (o de Vilafranca del Penedès), del "Mapa Topográfico Nacional", 

realitzats a l’escala de 1:50.000.  

 

Així doncs, la relació ordenada de les parades que composen el recorregut d’aquest 

itinerari, és la següent: 
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PARADA 1. ANTIGA LLACUNA, POLJÉ DE LA LLACUNA, 

CARRETERA A MEDIONA, (terme de municipal de la Llacuna, comarca 

d’Anoia). (Full 419). 
 

El recorregut del present itinerari el començarem en aquest indret, situat molt 

proper al poble anoienc de la Llacuna, aproximadament a uns 1´2 Km al llevant. S´hi 

arriba per la carretera local  BV-2136, anant cap a llevant, cap al poble de Mediona.  

 

En aquest breu recorregut, hem anat trobant els materials triàsics del Keuper, 

coberts en bona part per terrenys més recents, del Pleistocè i de l´Holocè, especialment a la 

denominada Vall de la Llacuna, al Nord i Ne de la població. Així, venint des de la 

Llacuna, hem trobat afloraments dels nivells d´argiles i guixos del Triàsic Superior, del 

Keuper. També cal dir que aquests indret es troba plenament situat dintre de la Serralada 

Prelitoral Catalana, tot i que ens trobem molt propers a la Depressió Geològica de l´Ebre. 

 

Precisament, ara ens trobem en aquesta vall, per on circula la Riera de la Llacuna 

(també dita Riera de Rofes). Dintre d’aquesta vall, a ponent d´on ara ens trobem (i al Nord 

del poble), s’entreveu per on es trobava l’antiga llacuna, la qual ha donat el nom al poble.  

Aquesta antiga llacuna, es trobava situada en una ampla i llarga vall, la qual es troba 

relacionada amb el Poljé de la Llacuna. Aquest es situa entre la Serra del Pla de Casals i 

les estribacions septentrionals de la Serra de Mediona, ambdós de naturalesa carbonatada, 

calcària. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Antigua llacuna, corresponent al Poljé de la Llacuna 

 

PARADA 2. IMMEDIACIONS DE LA POLLINA, (terme municipal de la 

Llacuna, comarca d’Anoia). (Full 419). 
 

Des de la parada anterior, cal acabar d´arribar a la Llacuna, per la carretera local 
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BV – 2136. Després, ens caldrà continuar per la carretera de doble denominació C – 432 / 

BP – 4121 (la qual es dirigeix cap a Vilafranca del Penedès). Per aquesta carretera ens 

caldrà arribar fins al seu Km 25, prop de l´indret on hi ha el Collet de la Serra. Prop d´aquí 

trobarem una carretereta local que es va dirigint cap a Pontons. En uns 2 – 3 Km arribarem 

a la Pollina. Aquí farem una nova aturada, a uns 8 Km de la parada anterior, 

aproximadament. 

 

En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant els materials triàsics del 

Keuper. Tot i així, immediatament hem començat a trobar afloraments dels nivells 

carbonatats del Triàsic Mig (concretament del Muschelkalk Superior); així, haurem vist 

per arreu afloraments de calcàries i de dolomies. Més endavant, prop de l´indret de 

l´aturada, haurem tornat a trobar afloraments dels trams superiors del Triàsic, del Keuper, 

amb argiles i guixos, fonamentalment. 

 

En arribar a aquest indret, podem fer una nova aturada. Així, des d’aquí, mirant cap 

al Sud, es pot veure una bona perspectiva del Sistema Mediterrani. Així, es pot veure la 

Serralada Prelitoral, on ara som. La Depressió Prelitoral Catalana, més al Sud. Fins i tot 

es pot veure part de la Serralada Litoral, a través de la vall del Torrent de la Pollina. 

FOTOGRAFIA 2. 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Des de Can Polinyà, en primer terme els relleus de Foix (Serralada prelitoral) i darrera la Depressió 

Prelitoral. Molt al fons i difosa, la Serralada Litoral. (FOTOGRAFÍA DE ANTONIO GIMENO) 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. CARRETERA A PONTONS, (terme de 

Pontons, comarca de l´Alt Penedès). (Full 419). 
 

Després de fer la parada anterior, cal continuar per la carretereta que es va 

dirigint cap al poble de Pontons. Així, anirem baixant fins arribar a la cruïlla amb la 

carretera BV – 2441 (prop del Camp d´Ases). Després ens caldrà seguir per la carretera 

local acabada d´esmentar, tot i que canvia de numeració, passant a ésser la BV – 2122). 

Així, arribarem a Pontons i ens caldrà travessar la població, sortint després cap a 

Torrelles de Foix. A poc més de 0´5 Km de Pontons ens caldrà fer una nova aturada. 
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Aquesta la farem a uns 9 Km de la parada anterior, aproximadament. 

 

En aquest recorregut, haurem continuat trobant els materials mesozoics esmentats 

a les aturades anteriors. Aquests materials triàsics formen part de la Serralada Prelitoral 

Catalana, per on continuem fent el recorregut d’aquest itinerari. 

 

Aquesta aturada cal fer-la en trobar un sinclinal, el qual es troba a l’esquerra de 

la carretera, tot anant cap a amunt. El sinclinal es situa sobre un aflorament dels nivells 

carbonatats del Muschelkalk Inferior. Cal dir que aquests materials no els hem deixat de 

trobar, des de la parada anterior, on també apareixen.  

 
 

PARADA 4. LES MINES DE PONTONS, (terme de Pontons, comarca de 

l´Alt Penedès). (Full 419).  Per entrar, cal demanar l´autorització a 

l´Ajuntament de Pontons, ja que es troben tancades, per diverses 

qüestions, entre elles per les relacionades amb la seguretat. TF. 
938987017 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap a Torrelles de Foix, seguint sempre la 

carretera local BV – 2122. Més endavant, aproximadament a 1´5 Km de la parada anterior, 

trobarem a la bora de la carretera unes antigues instal·lacions mineres. Es troben prop del 

seu Km 7´4. Aquí farem una nova aturada; tot i això, cal dir, que aquestes explotacions es 

troben a les dues bandes del riu, i per tal de visitar-les, cal prendre les precaucions 

necessàries.  

   

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4 

Aspecte de la mineralització, a la carretera.  

A la part alta es veuen els materials carbonatats triàsics (nivells de calcàries) 

I a la part baixa es veuen els nivells de karstificació, amb abundants òxids de ferro i també 

de SMITHSONITA 
 

javascript:void(0)
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En aquest recorregut cap a les antigues mines de Pontons, des de la parada anterior, 

hem anat trobant afloraments d´uns nivells carbonatats, els quals pertanyen al Triàsic Mig 

(i concretament al Muschelkalk Inferior). Aquests són també els materials que apareixen a 

l´indret de la present aturada. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

La mineralització (amb GALENA) a l’interior de les mines 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 

Un aspecte de l´interior de les mines.  

A la part alta es veuen les calcaries, mentre que les mines es troben obertes al bell mig del nivell de 

karstifificació que hem indicat a la FOTOGRAFIA 4 
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Les mineralitzacions que han donat lloc a les mines, es localitzen sobre aquests 

afloraments carbonatats acabats d’esmentar. Concretament, la mineralització es relaciona 

amb un nivells de carstificació. La superfície superior d’aquests nivells, coincideix amb el 

límit inferior d’un front de dolomitització. Cal dir que els materials lutítics, originats en els 

processos de descalcificació del carst, han actuat com a tampó, en relació a les solucions de 

dolomitització. 

 

La mineralització es troba reblint les cavitats d’origen càrstic, i els minerals 

presents són els següents: ESFALERITA (abundant), GALENA (abundant), 

MARCASSITA, PIRITA, GOETHITA (terrosa i limonítica, abundant), HEMATITES, 

CALCITA, CERUSSITA, DOLOMITA, HIDROCINCITA i SMITHSONITA (abundant).  

 

Pel que fa a les antigues explotacions mineres, cal dir que van obrir-se per tal 

d’aprofitar els dos primers minerals esmentats abans.  FOTOGRAFIES 3, 4 i 5. 

 

 

PARADA 5. LES DOUS, (terme municipal de Torrelles de Foix, comarca 

de l´Alt Penedès). (Full 419). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera local BV-2122, per tal 

d’arribar al poble de Torrelles de Foix. Poc abans d´arribar al poble, cap a les 

immediacions del Km 4´5, caldrà fer una nova aturada. Així, haurem recorregut uns 3 Km 

més, després de fer l´aturada anterior a les mines de Pontons. Tot i així, hem trobat unes 

labors mineres a quasi 0´5 km de les que hem vist abans. 

 

En aquest recorregut, des de la parada anterior, s’han anat trobant afloraments dels 

materials mesozoics de la Serralada Prelitoral Catalana. Així, en un principi, es troben 

uns nivells carbonatats que pertanyen al Triàsic Mig, al Muskelkalk; però més enllà, poc 

després de sobrepassar el Km 6 (tocant a Ca n´el Pa), es troba un interessant aflorament 

dels nivells guixosos i argilosos del Triàsic Superior (del Keuper, concretament).  

 

Posteriorment, hem trobat uns altres nivells carbonatats, que ara pertanyen al 

Juràssic. No cal dir que tot aquest recorregut l´hem fet íntegrament dintre de la Serralada 

Prelitoral Catalana. Tot i així, ara, en aquest indret, es troba el contacte entre les la unitat 

geològica acabada d’esmentar, i la Serralada Prelitoral Catalana, totes dues del Sistema 

Mediterrani. 

 

Aquest contacte es realitza per una falla, la qual no es visible, en trobar-se 

fossilitzada pels materials quaternaris abans esmentats. La falla posa en contacte els 

materials miocènics de la Depressió Prelitoral Catalana amb els juràssics de la Serralada 

Prelitoral Catalana. 

 

Per d’altra banda, en aquest lloc hi ha unes dous, en les quals hi mena l’aigua, com 

a conseqüència de la falla anteriorment esmentada. FOTOGRAFIA 6. 

 

Per d´altra banda, prop d´aquest indret, aproximadament a uns 150 metres, aigües 

amunt de la Riera de Pontons, es poden veure unes interessants formes d´erosió modelades 

per les aigües del riu, com marmites i també unes boniques unes cascades, com les que es 

veuen a la FOTOGRAFIA 7. 
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 

Un aspecte de les fonts (seques en el moment de fer la fotografia, el 15 de maig del 2010) 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 

Una de les cascades de la Riera de Pontons, prop de les Dous 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. CAN CRUSET DE LA CARRERA, (terme 

municipal de Sant Marí Sarroca, comarca de l´Alt Penedès). (Full 419). 
 

Des de la parada anterior, cal acabar d’arribar a la carretera BP-2121, per tal 

d’anar cap a Torrelles de Foix. Després, en arribar-hi, cal continuar fins arribar al poblet 

de Can Cruset de la Carrera  En arribar-hi, podem fer una nova aturada, a uns 3Km de 

l´anterior.  
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En tot aquest recorregut, hem anat circulant per entre els materials miocènics de 

la Depressió Prelitoral Catalana, que molt sovint es troben recoberts per sediments 

detrítics més recents, del Pleistocè i de l´Holocè. Per d´altra banda, es d’aquest indret, es 

pot gaudir d’un bon punt d’observació, tant de la Depressió Prelitoral Catalana (en la qual 

ens trobem ara situats), com de la Serralada Prelitoral Catalana, la qual es troba al Nord i 

al NW d´on ara som. També es poden observar els relleus del Massís de Bonastre (part 

integrant de la serralada acabada d’esmentar).  Així, des d’aquí, es pot veure com el 

massís el arriba fins a tocar al poble de Sant Martí Sarroca, just al Sud d´on ara som. I, 

fins i tot, cap a ponent es pot veure com la depressió queda tancada entre el conjunt de la 

serralada i el massís, just entre Torrelles de Foix i Roca Vidal. 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA L’ITINERARI  

____________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 11 
Recorregut 4, pp 43– 56 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I DE 

CONEIXEMENT DELS GEORRECURSOS PER LA 

COMARCA D´ANOÍA: DES DE LA POBLA DE 

CLARAMUNT A CARME, ORPÍ, MIRALLES, A LA 

TOSA DE MONTBUI I A SANTA MARGARIDA DE 

MONTBUI  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

Com de costum, creiem oportú de recomanar, que alhora d´efectuar el recorregut 

de l´itinerari es cerqui la informació més àmplia possible sobre l´estat dels trams del 

recorregut a realitzar, tant per pistes forestals, com per carreteres en mal estat de 

conservació. 

 

També recomanem tenir el màxim respecte de cara a la conservació del Medi 

Natural i del Medi Ambient, en tot moment, tant al llarg del recorregut d´aquest itinerari, 

com fora d´ell. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut de l´itinerari, discorrerà per una sola 

unitat geològica, concretament per la Depressió Geològica de l´Ebre; tant per la seva 

Depressió Central com la Zona de l´Avant – País Plegat.  

 

El recorregut s´iniciarà a l´esmentada Depressió Geològica de l´Ebre, entre 

afloraments dels materials cenozoics que la constitueixen. Tot i així, s´iniciarà prop del seu 

contacte amb la Serralada Prelitoral Catalana; però en cap moment del recorregut 

l´arribarem a tallar.   

 

Per d´altra banda, també cal dir que la totalitat del recorregut, discorrerà 

íntegrament per la comarca d’Anoia, des del seu inici a la població de la Pobla de 

Claramunt fins a la seva fi, al terme de Santa Margarida de Montbui. 
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OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, per una 

banda en el reconeixement geològic, i per d´altra en el de l´aprofitament dels georrecursos, 

es poden concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació de la Depressió Geològica de l´Ebre, per on transitarà bona part del 

recorregut de entre la Pobla de Claramunt, Carme, Miralles i Santa Margarida de Montbui. 

També s´observarà l´Avant-país plegat, entorn a Orpí. 

 

2.- Observació i descripció dels materials cenozoics de la Depressió Geològica de 

l´Ebre, (tant dels sectors corresponents a la Depressió Central Catalana, com als de 

l´Avant-país plegat), els quals trobarem entre la Pobla de Claramunt i Santa Margarida de 

Montbui. En concret ens referirem als materials de la Formació Mediona, Formació Orpí i 

els del Grup Pontils (Formació Pobla de Claramunt i Formació Carme). Aquests 

materials pertanyen a l´Eocè, excepte els primers que són del Paleocè. 

 

3.- Observació de les estructures locals d´aquests materials, al llarg del recorregut 

de l´itinerari, i de les relacions amb la propera Serralada Prelitoral Catalana.  

 

4.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions i de les explotacions 

dels georrecursos (antigues o actuals) situades al llarg  del recorregut de l´itinerari. Així, 

veurem les següents, les explotacions de calcàries, situades al terme d´Orpí, dintre dels 

afloraments de la Formació Orpí, de la Depressió Geològica de l´Ebre (al sectors 

corresponents a l´Avant-país plegat) 

 

5.- Observació de l´impacte ambiental, sobre el Medi Natural, produït per les 

explotacions mineres anteriors. Així mateix. observació de les tasques de restauració 

mediambiental, en cas d´haver-se realitzat. 

 

 6.- Observació, al llarg del recorregut dels indrets relacionats al el Patrimoni 

Geològic. Així, ens fixarem en els LIG (Llocs d´Interès Geològic) que anem trobant al 

llarg del recorregut, com és el cas dels travertins de l´Espluga, que veurem prop de Carme. 

 

 7.- Observació, al llarg del recorregut dels indrets relacionats al el Patrimoni 

Miner. Així, ens fixarem en els LIPM (Llocs d´Interès del Patrimoni Miner) que anem 

trobant al llarg del recorregut. 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen diversos antecedents 

parcials (molts d´ells recents), i del mateix autor del present itinerari que ara presentem. Es 

tracta dels següents: MATA-PERELLÓ (1990b, 1991b, 1998,1999, 2000, 2010 i 2012).  

També esmentarem: MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2013 i 2015). 

 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, farem esment 

de dos treballs més de l´autor d´aquestes línies. Concretament de MATA-PERELLÓ 

(1990a i 1991a). El primer és relatiu a les mineralitzacions de la comarca d’Anoia i el 
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segon al conjunt de les mineralitzacions de Catalunya.   

 

I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre 

l´itinerari, farem esment dels treballs de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA et altri 

(1976). Igualment, farem esment de la publicació ITGME (1975), relatius al full 

d´Igualada, del "Mapa Geológoico de España, a escala 1:50.000". 

 

Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut de l´itinerari l´iniciarem prop de l´ Estació de la Pobla de Claramunt 

dels FFCC. Des d´aquí, caldrà anar cap a la població de la Pobla de Claramunt, per tal de 

fer la primera aturada al turó on es troba el Castell.  

 

Després, es dirigirà cap a Carme, utilitzant ara la carretera local BV – 2131. Poc 

després i abans d´arribar a la darrera població esmentada. Poc després se´n farà una altra, 

prop del Santuari de Collbàs, sortint des de Carme. 

 

Posteriorment, continuant per la darrera carretera esmentada, caldrà fer una fillola 

fins prop de d´Orpí, agafant ara la carretera local BV – 2132. Després de fer una altra 

aturada, es tornarà a la carretera local BV – 2131, per tal de continuar cap a ponent, passant 

per les immediacions de Santa Càndia. 

 

Més endavant s´arribarà a la cruïlla amb la carretera C – 37 (que per aquí uneix 

Igualada amb Valls). En trobar aquesta carretera, caldrà agafar-la anant cap a llevant, cap a 

Igualada. Així ens dirigirem cap a Santa Margarida de Montbui, per on farem diverses 

aturades, abans de finalitzar el recorregut, dintre del terme municipal d´aquest darrer poble 

esmentat.  

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de 

PARADES, que tot seguit anirem veient. En cada una d´aquestes aturades farem un breu 

comentari (geològic o mineralògic, segons s´escaigui). Com de costum, en cada cas 

indicarem l´indret on s´efectua la parada, així com el terme municipal al qual pertany 

l´indret. Com en tots els itineraris, a continuació s´indicarà el nom de la comarca a la que 

pertany el municipi, tot i que en aquest itinerari, tots els municipis es troben a la mateixa 

comarca, a la d’Anoia.  

 

A continuació, com es fa en altres itineraris, s´indicarà el número del Full 

Topogràfic, on es troba situada l´aturada. Aquest número correspon al del "Mapa 

Topográfico Nacional", realitzat a l´escala 1:50.000 per l´IGC. En aquest itinerari, totes les 

aturades s´inclouran dintre d´un sol full, concretament del número 391 (dit d´Igualada).  

 

Així, tot seguit començarem a descriure les parades que constitueixen el recorregut 

d´aquest itinerari: 
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PARADA 1. CASTELL DE LA POBLA DE CLARAMUNT, (terme 

municipal de la Pobla de Claramunt, comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

El recorregut d´aquest itinerari el començarem a l´Estació dels FFCC de la Pobla 

de Claramunt. Després, ens caldrà anar cap a la propera població de la Pobla de 

Claramunt. En arribar-hi ens incorporarem a la carretera C – 244a, anant cap al Nord, en 

travessar la població. Quasi a la sortida del poble es trobarà el camí – carreter que puja cap 

al Castell de la Pobla de Claramunt. En arribar dalt del turó, caldrà fer una nova aturada, si 

s´escau, a uns 3 Km de l´inici del recorregut..   

 

En aquest recorregut, hem anat travessant els materials cenozoics que formen part 

de la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets on ara estem. Aquests materials 

són els que es troben a l´indret de l´aturada, on ara ens trobem situats. Així, haurem vist els 

materials de la Formació Collbàs (del Grup Santa Maria), en bona part d´aquest 

recorregut d´aproximació al Castell de la Pobla de Claramunt. Per sota, haurem trobat els 

materials eocènics de la Formació Pobla de Claramunt del Grup Pontils. Així veurem uns 

trams de gresos i calcolutites rogenques. FOTOGRAFIA 1 

 

Des d´aquest indret, pot fer-se una interessant observació dels materials cenozoics 

que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Tanmateix es pot veure l´encavalcament del 

que hem parlat a la parada anterior. Així com tot el conjunt del Mollons, a llevant d´on ara 

som. Tanmateix es veuen els relleu del Puig de Ca N´Aguilera, situat prop d´Òdena, per on 

afloren les calcàries de la Formació Tossa. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

El Castell de la Pobla de Claramunt, situat sobre l´aflorament dels materials de l´Eocè 
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 1 

El Puig de Ca N´Aguilera (on afloren les calcàries de la Formació Tossa), situat prop d´Òdena.  

Per sota es veuen les calcolutites de la Formació Igualada. Tot dintre de la Depressió Geològica de 

l´Ebre. Visió feta des del Castell de la Pobla de Claramunt 

 
 

PARADA 2. INICI DE LA CARRETERA A CARME. TRENCALL DEL 

BARRANC DE GARRIGUES, (terme municipal de la Pobla de Claramunt, 

comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal retornar al poble de la Pobla de Claramunt; 

en arribar-hi, cal tornar a agafar la carretera comarcal, però anant ara cap al Sud. Així, 

sortirem de la població i arribarem a la cruïlla amb la carretera BV - 2131 (la qual es 

dirigeix cap a Carme). En trobar-la, podem passar breument a l´altra banda del pont sobre 

el Barranc de les Garrigues, per fer millor l´observació. En aquest indret, podem fer una 

nova aturada, a 1 Km de la Pobla de Claramunt i a menys de 3 Km de la parada anterior. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant els materials cenozoics esmentats a 

l´aturada anterior. Cal considerar que ens trobem dintre de la Depressió Geològica de 

l´Ebre, entre afloraments de materials cenozoics, fonamentalment de l´Eocè. 

 

Així, ara, des d´aquest indret, mirant cap al Nord, cap a l´altre cantó del Barranc de 

les Garrigues, es poden veure els afloraments d´uns nivells cenozoics (amb alternances de 

gresos i calcolutites) que pertanyen a la Formació Pobla de Claramunt. Cal dir que aquests 

materials es troben situats dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, tot i que molt de la 

Serralada Prelitoral Catalana. Així, des d´aquest indret, mirant cap el Nord, es poden 

veure els afloraments dels materials acabats d´esmentar, dels terrenys cenozoics de la  

Formació Pobla de Claramunt, els quals pertanyen al Grup Pontils. FOTOGRAFIA 3.   
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 2 

Un aspecte dels materials cenozoics de la Formació Pobla de Claramunt, als peus del turó del 

Castell de la Pobla de Claramunt 

 

 

PARADA 3. TRENCALL DE LES ESPLUGUES, (terme municipal de 

Carme, comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal fer un recorregut cap a ponent, utilitzant la 

carretera local BV – 2131, que haurem trobat a l´aturada anterior. A uns 3 – 3´5 Km de la 

parada anterior es trobarà el trencall de les Esplugues. Per aquest indret, una mica abans 

d´arribar a la cruïlla del trencall caldrà fer una nova aturada. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a la parada anterior. 

Tot i així, cap a ponent aquets materials són cada vegada menys detrítics, passant a 

afloraments de les calcolutites eminentment rogenques de la Formació Carme. Aquesta, a 

l´igual que l´anterior pertany al Grup Pontils.  

 

 En aquest indret, per sobre dels materials anteriors, cobrint-los parcialment 

apareixen uns nivells de travertins. Aquests són precisament els materials que hi ha a uns 

0´1 Km de l´esmentat trencall. FOTOGRAFIA 4. 

 

També cal dir que aquest nom de les Esplugues fa referència a unes coves situades 

sobre uns afloraments de travertins. Aquests es troben a la bora del riu, molt prop d´on hi 

ha el trencall del camí – carreter que condueix al poblet. 
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 

Els travertins de les Esplugues 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4 

Un aspecte de la Pedrera d´Orpí, situada al flanc septentrional de l´Anticlinal de la Serra 

d´Orpinell. Calcaries de la Formació Orpí 
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PARADA 4. PEDRERA D´ORPÍ, (terme municipal d´Orpí, comarca 

d´Anoia). (Full 391). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap a Carme i cap Can Bou, per la 

carretera local BV-2131. Tot seguit, ens caldrà seguir fins a trobar per l´esquerra la 

carretera que es dirigeix cap a Orpí, la BV-2132. En agafar-la, ens caldrà fer l´aturada en 

arribar enfront de la Pedrera d´Orpí. Així, des de la parada anterior, s´hauran recorregut 

uns 8 Km més. 

 

En aquest recorregut, des de la cruïlla, haurem anat trobant els nivells rogencs de 

gresos i calcolutítes de la Formació Carme (que també pertany al Grup de Pontils). Més 

endavant, en arribar a la pedrera, hem començat a trobar uns afloraments de materials 

carbonatats eocènics, els quals pertanyen a la Formació Orpí. Aquests materials es troben 

intensament replegats, i formen part de l´Avant-país plegat.  

 

Precisament la Pedrera d´Orpí es troba situada sobre l´aflorament d´aquests nivells 

de calcàries, les quals es caracteritzen per l´abundor d´alveolines que tenen. Aquestes 

calcaries pertanyen a l´Eocè Inferior, concretament a l´Ilerdià.  

 

Per d´altra banda, en aquest indret, és pot veure com l´explotació de la pedrera te 

notables dificultats, com a conseqüència del cabussament dels estrats, que es dirigeix cap a 

la placeta de la pedrera. Això, es debut a que formen part d´un flanc d´un sinclinal, que es 

perfectament observable des de la carretera, una mica més amunt de la pedrera. Més 

amunt, pot veure´s com aquest flanc ho és alhora d´un gran anticlinal, situat al bell mig de 

la pedrera. FOTOGRAFIA 5. 

 

 

PARADA 6 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE LA CRUÏLLA AMB 

LA CARRETERA C – 37, (terme municipal de Miralles, comarca d´Anoia). 

(Full 419). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar a la carretera local BV-2132. Així, es 

passarà pel trencall de Santa Càndia, arribant-se després a la cruïlla amb la carretera 

local C – 37 / B-213 (procedent d´Igualada). Poc abans d´arribar a la cruïlla, podem fer 

una nova aturada, a uns 0´3 Km abans d´arribar-hi i a uns 6 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut haurem tornat a tallar els afloraments del Grup de Pontils, i 

entre ells els trams rogencs de gresos i calcolutites de la Formació Carme. Aquests són els 

materials que es troben per les immediacions d´on ara som.  Aquí es fa palesa una 

fractura entre aquests materials. 

 

 

PARADA 7. LA TOSSA DE MONTBUI, (terme municipal de Santa 

Margarida de Montbui, comarca d’Anoia). (Full 391) 
 

Després de fer l’aturada anterior cal arribar fins a la cruïlla amb la carretera C – 37. 

En trobar-la, ens caldrà agafar-la en el seu sentit cap a Igualada. Més endavant, en arribar 

al trencall de la carretera que puja cap a la Tossa de Montbui (la ruta BV . 2204), ens 

caldrà agafar-la. En arribar dalt, farem una nova aturada, després de recórrer un 8 Km més. 



51 
 

 Com als desplaçaments anteriors, ens haurem desplaçat sempre dintre de la 

Depressió Geològica de l´Ebre, on ens continuem trobant. Així, en tot aquest recorregut, 

hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics, fonamentalment les calcolutites 

gris – blavoses de la Formació Igualada, de l’Eocè.  

 

Tot i així, en arribar a l´indret on ara som. Haurem trobat uns afloraments de 

calcaries fossilíferes, també de l´Eocè. Aquestes calcaries formen part d´un escull coral·lí i 

pertanyen a l´Eocè, com els materials anteriors. FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6. PARADA 7 

Aspecte de les calcàries coral·lines de la Tossa 

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret es pot gaudir d´una bona vista de la 

Depressió Geològica de l´Ebre. Així, des d´aquí es fa força palesa la superfície ocupada 

pels afloraments de la Formació Igualada, mirant cap al Nord i cap a l´Est, per on es 

veuen els relleus dels guixos per les immediacions d´Òdena, així com els relleus del Puig 

de Can Aguilera (on també afloren les calcaries de la Formació Tosa, com aquí). 

 

Mirant cap al Nord, es veuen els relleus de la Panadella, per on afloren les 

calcàries de la Panadella, situades també dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, en 

una zona de trànsit de l´Eocè a l´Oligocè.  

Per d´altra banda, es pot fer una bona observació de la Serralada Prelitoral 

Catalana, mirant cap al Sud i cap al SW.  

 

Tanmateix, mirat cap el Sud es pot veure l´impacte produït per la pedrera d´Orpi, 

on s´han explotat calcaries eocèniques. Tot i així, l´impacte actual és molt més petit del 

que hi havia fa uns anys, ja que s´ha anat restaurant.  
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PARADA 8. LA FORN DE CALÇ DE SANTA MARGARIDA DE 

MONTBUI, (terme de Santa Margarida de Montbui, comarca d’Anoia). 

(Full 391) 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal tornar cap a la carretera C – 37. En 

trobar-la, ens caldrà desplaçar-nos cap a Igualada. Així arribarem al poble Santa 

Margarida de Montbui. En arribar-hi, cal sobrepassar el poble. Així, en arribar a la 

sortida del poble, ens caldrà agafar el camí que es dirigeix cap a l´antic Forn de Calç, per 

on farem la present aturada, a uns 1´2 Km del centre del poble antic. Aquesta aturada la 

farem a uns 4 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, ens haurem desplaçat sempre dintre de la Depressió 

Geològica de l´Ebre, on ens continuem trobant. Així, en tot aquest recorregut, hem anat 

trobant afloraments dels materials cenozoics, fonamentalment les calcolutites gris – 

blavoses de la Formació Igualada, de l’Eocè. En arribar a aquest indret, es fan palesos uns 

nivells de calcolutites, les quals han estat emprades per a un forn de cal. 

 

Pel que fa al forn, cal dir que és un element important del Patrimoni Miner de la 

Comarca d´Anoia. FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 7. PARADA 8  

Forn de Calç de Santa Margarida de Montbui 
 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL PRESENT RECORREGUT 

__________________________________________________________  
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 11 
Recorregut 5, pp 55 – 70 

 

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC  

PER LES COMARQUES DE LA TERRA ALTA, 

RIBERA D’EBRE I SEGRIÀ: DES DE GANDESA 

CAP ASCÓ, FLIX, MAIALS I A LA GRANJA 

D´ESCARP  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.  

 

També recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer 

mitjançant camins de terra, o de pista. Precisament, en aquest itinerari, no hi ha gaires 

trajectes d’aproximació cap als indrets per on farem les aturades. Tot i així, caldrà cercar 

informació sobre l´estat de viabilitat dels camins.  

 

Per d’altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant 

qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n’hi un mal ús del que en ofereix la nostra 

mare Terra.   
 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 
En aquesta ocasió, el recorregut del present itinerari discorrerà per una zona en la 

qual conflueixen tres unitats geològiques netament diferenciades: la Depressió Geològica 

de l´Ebre, la Serralada Prelitoral Catalana (del Sistema Mediterrani), i la Serralada 

Ibèrica. To i que aquesta no es tan propera com les anteriors; encara i així, una petita part 

del recorregut es desenvolupa per la Zona d´Enllaç entre les unitats darreres, acabades 

d´esmentar més amunt.  

 

Així, en els primers trams del recorregut, realitzats pel voltants de Gandesa, es 

desenvoluparà en bona part dintre de la Serralada Prelitoral Catalana (i en part, també 

dintre de la Zona d´Enllaç de l´esmentada serralada amb el Sistema Ibèric). Tot i això, la 

resta del  recorregut d´aquest itinerari es realitzarà ja íntegrament dintre de la Depressió 

Geològica de l´Ebre, entre Gandesa, Corbera, Ascó, Flix, Maials i la Granja d´Escarp. 

 

Així, en els primers trams del recorregut, s´aniran trobant sediments mesozoics, 

eminentment del Cretàcic, de caràcter carbonatat. Després, en la segona part del recorregut 

es trobaran afloraments dels materials cenozoics, generalment de l´Oligocè, als darrers 
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trams del recorregut, cap els voltants de Maials i del terme de la Granja d´Escarp. Així, 

veurem afloraments de calcolutites i gresos, fonamentalment. 

 

Finalment, cal dir, que el recorregut de l´itinerari, discorrerà per dues de les 

comarques de la Regió de Tortosa (concretament la de la Terra Alta i la de la Ribera 

d’Ebre). Tanmateix, també transitarem per una comarca de la Regió de Lleida 

(concretament per la del Segrià, per on finalitzarà el recorregut). Així, el recorregut 

s´iniciarà a Gandesa, la capital de la Terra Alta, anant després cap a Corbera d´Ebre i cap a 

Camposines, dintre d´aquesta comarca de la Terra Alta. Posteriorment, s´entrarà a la 

Ribera d´Ebre, per on es circularà entre Ascó i Flix. Finalment, s´entrarà al Segrià, per on 

es troben les poblacions de Maials i de la Granja d´Escarp. 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST  ITINERARI 

 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden 

concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació i descripció dels materials mesozoics (del Cretàcic), que 

constitueixen la Serralada Prelitoral Catalana, pels indrets per on transita aquest itinerari. 

Aquests materials els trobarem especialment primer prop de Gandesa a les Mines de Sant 

Marc, cap a l´inici recorregut. 

 

2.- Observació i descripció dels materials cenozoics (de l’Oligocè) de la Depressió 

Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament al complex al·luvial de Gandesa - 

Horta de Sant Joan, que inclou, entre altres a la Formació Montsant i a la Formació Flix. 

Aquests materials, els veurem entre Gandesa, Maials i el terme de la Granja d´Escarp, al 

llarg de bona part del recorregut d´aquest itinerari. Cal dir que petita part d’aquesta zona, 

s’inclou dintre del  denominat Avant-país, situat al contacte entre la Depressió Geològica 

de l´Ebre i la Serralada Prelitoral Catalana. 

 

3.- Observació de les estructures locals d’aquestes unitats geològiques acabades 

d’esmentar, que trobarem al llarg del recorregut de l´itinerari, i de les relacions existents 

entre elles. Així, ens referirem a les següents: 

3A) a l’estructura de Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del 

Sistema Mediterrani), que trobarem exclusivament per Sant Marc, prop de Gandesa. En 

part, aquesta àrea es situa dintre de la seva Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric. 

3B) de l’estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem als darrers trams del 

recorregut. 

3C) de les relacions existents entre les unitats i sots unitats geològiques acabades 

d’esmentar. 

 

4.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades a diferents 

indrets del recorregut de l´itinerari, (però sempre dintre de la Serralada Prelitoral 

Catalana), com són les mineralitzacions ferruginoses de rebliment de cavitats d’origen 

kàrstic, situades al terme de Gandesa (dintre de la comarca de la Terra Alta), entre els 

afloraments cretàcics. 
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5.- Observació de les antigues explotacions mineres relacionades amb les 

mineralitzacions anteriors. Al respecte, cal dir que totes elles es troben actualment 

aturades. També veurem explotacions de graves fluvials. 

 

6.- Observació i anàlisi dels impactes produïts sobre el Medi Natural (i sobre el 

Medi Ambient), tant per les explotacions mineres anteriors, com per altres activitats 

humanes. 

 

7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i 

Miner, que trobarem al llarg del recorregut.. 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents molt 

propers, obra del mateix autor del present itinerari. Es tracta de MATA-PERELLÓ (1989, 

1996b, 1997, 2000a, 2000b, 2001, 2005, 2007, 2008 i 2012). Tanmateix, cal fer esment 

dels treballs de MATA – PERELLÓ i HERRERA SANCHO (2001), de MATA-

PERELLÓ i MONTANÉ GARCÍA (2006a i 2006b) i de MATA – PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (2015a i 2015b). 

  

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d’aquesta comarca, farem esment 

d’un altre treball del mateix autor, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les 

mineralitzacions catalanes en general. Uns altres antecedents, cal situar-los en MATA-

PERELLÓ (1995a i 1995b), relatius als inventaris mineralògics de les comarques de la 

Terra Alta i del Matarranya.  

 

I, finalment, pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre 

l´itinerari, farem esment dels treballs de GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA et altri 

(1976). També, i dintre d’aquest apartat, també farem esment de diversos treballs de 

l´IGME (1972). Tots ells són relatius a diversos fulls geològics corresponents als indrets 

per on passarà el recorregut de l´itinerari. 

 

Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut de l´itinerari començarà dintre de la comarca de la Terra Alta, 

concretament a la seva capital, la població de Gandesa, per on es farà les primeres 

aturades, una d´elles a les Mines de Sant Marc.  

 

Després, el recorregut continuarà per aquesta comarca, anant cap Corbera d’Ebre 

i Camposines, utilitzant la carretera nacional N – 420. A partir d´aquest darrer indret, el 

recorregut es dirigirà cap a la població d´Ascó. En aquest tram es circularà per la carretera 

autonòmica catalana C – 12B (coincident amb la N – 230), i es deixarà la comarca de la 

Terra Alta, per entrar a la Ribera d’Ebre. En aquest trajecte es faran dues aturades. Tot 

seguit, el recorregut es dirigirà cap a Flix, utilitzant ara la carretera autonòmica C – 12. En 

aquest tram es faran dues aturades, dintre de la comarca de la Ribera d´Ebre. 
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Finalment, seguint per la carretera C – 12, el recorregut es dirigirà cap a la població 

de Maials, per on es faran les darreres aturades, tot i que també haurem entrat al terme de 

la Granja d´Escarp, finalitzant aquest itinerari, dintre de la comarca del Segrià.   

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de 

PARADES, que tot seguit anirem veient. En cada una d´aquestes aturades farem un breu 

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).  

 

Cada una d´aquestes parades tindrà un número, i un topònim representatiu. Per 

d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més proper, el municipi al qual pertany l´indret, i 

la comarca on es troba situat. Per d´altra banda, també indicarem en cada cas, i entre 

parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada. 

 

Finalment, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre dels següents 

fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto 

Geográfico y Catastral": 416 (dit de Maials), 444 (dit de Flix), 470 (dit de Gandesa) i 471 

(o de Mora d´Ebre). 

 

Així doncs, la relació de parades ordenades, que composen aquest itinerari 

geològic i mineralògic, és el següent: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. ESTACIÓ D’AUTOBUSOS, (terme 

municipal de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 
 

L´inici del recorregut del present itinerari, el farem a la població de Gandesa (la 

capital de la comarca de la Terra Alta). Ho farem concretament per les immediacions de 

la seva Estació d´Autobusos.  

 

Al respecte, cal dir que tant la població, com bona part del seu terme, es troba 

situat a la Depressió Geològica de l´Ebre, molt a prop del contacte amb la Serralada 

Prelitoral, per la denominada Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric. També cal recordar 

que l´esmentada serralada es troba al SE, al Sud i al SW d´on som, i es troba constituta 

pels relleus mesozoics de la Serra de Cavalls i els de la Serra de Pàndols. Així, els 

materials que es troben en aquest indret són terciaris, i més concretament de l´Oligocè. 

Pertanyen, per d’altra banda, a la Formació Flix, que aquí forma part del Complex 

al·luvial de Gandesa - Horta de Sant Joan.  

 

Els afloraments d’aquesta formació, es troben constituïts per nivells de calcolutites 

ocres i de gresos, del mateix color, clarament continentals. Afloren amplament al Nord i al 

NE de Gandesa. Per d’altra banda, també cal dir que sovint, entre aquests materials es 

fan palesos paleocanals. 
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PARADA 2 - CONDICIONAL. COLLET DE GANDESA, (terme municipal 

de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 

 
Després de fer l´aturada anterior, es pot fer un petit recorregut (de quasi 2´5 Km) 

per la carretera C-45B, amb la intenció d´arribar fins al Collet de Gandesa. Aquí farem, si 

s´escau,  una nova aturada.   

 

En el recorregut, des de la parada anterior, s´ha anat trobant els materials 

cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. Tot i així, prop d´on som, s´han començat 

a trobar nivells de materials carbonatats mesozoics del Cretàcic, els quals formen part de 

la Serralada Prelitoral Catalana, on ara hem arribat. És a dir, ara ens trobem a la zona de 

contacte entre les dues unitats geològiques esmentades. 

 

 

PARADA 3. TRENCALL DEL SINCLINAL DE SANT MARC, (terme 

municipal de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 

 
Des de la parada anterior, cal seguir per la carretera C-45B, (també anomenada C-

235), la qual es dirigeix cap a Pinell de Brai. Tot i així, poc després de trobar el trencall de 

la Fontcalda, es trobarà a l´esquerra de la carretera un tram antic de la mateixa, on ens 

caldrà aparcar. Per aquest indret, farem una nova aturada, després de recórrer Així, uns 2 

Km, des del Collet de Gandesa. 

 

  

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 3 

Aspecte del sinclinal. Es fa ben palès si observem les primeres capes de calcàries que hi darrere del 

bosquet. Serralada Prelitoral Catalana. Gandesa 
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Aquest recorregut, inicialment l´hem fet pels materials cenozoics esmentats a la 

parada anterior. Tot i així, ben aviat haurem entrat a la Serralada Prelitoral (i més 

exactament a la seva Branca Externa) i haurem començat a trobar afloraments dels 

materials mesozoics, del Juràssic i del Cretàcic, similars al que ara trobem a l´indret on 

fem aquesta parada.  Cal dir que aquests materials es troben força replegats. Així, al mateix 

indret de l´aturada es pot veure un interessant sinclinal. Precisament la carretera i un 

torrentet, es troben al seu nucli.  Això és: FOTOGRAFIA 1.  

 

Per d´altra banda, un esquema d´aquest sinclinal, és el següent: 

 

 
ESQUEMA 1. PARADA 3 

Tall relatiu al Sinclinal de Sant Marc, desenvolupat entre calcàries mesozoiques del Cretàcic. 

Serralada Prelitoral Catalana. Gandesa 

 

 

PARADA 4. MINES DE FERRO DE SANT MARC, (terme municipal de 

Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 
 

Desprès de fer l´aturada anterior, cal recórrer uns 100 m, tot tirant a peu endarrere 

per la carretera que ens ha portat fins aquí (la C – 45B), fins arribar a un caminet, que en 

uns altres 100 m ascendents, arriba fins a les Mines de Ferro de Sant Marc. Aquí farem 

una nova aturada. 

  

En aquest breu recorregut, haurem anat trobant els materials esmentats a la parada 

anterior, aquests es troben força fracturats.  Més endavant, a l´indret de l´aturada, sobre els 

nivells carbonatats, pot veure´s com s´han desenvolupat unes interessants mineralitzacions 

ferruginoses associades a rebliments kàrstics.  

 

Entre els minerals presents, cal fer esment de la presència d´HEMATITES (molt 

abundant a les boques superiors), i de GOETHITA (en forma de LIMONITA, molt 

abundant a les inferiors). També és molt abundant la CALCITA. FOTOGRAFIES 2 i 3. 

 

 Car fer esment de que aquests materials es van intentar explotar mitjançant una 

mina. A l´actualitat encara es possible de veure un pouet, i sobre tot l´escombrera roja. 

Molt palesa des de la propera carretera. Cal tenir cura ja que hi ha un perill evident de 

caure al pontet . 

 

 Per d´altra banda, en aquest curt recorregut des de la parada anterior, s´han anat 

fent palesa la presència d´òxids de ferro entre les calcàries cretàciques, amb presència de 

LIMONITA. 
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 4 

Detall de les escombreres de les Mines de Ferro de Sant Marc. L´HEMATITES Es fa força palès 
 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4 

Detall de la mineralització i de la part alta de les feines mineres, del pouet 
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PARADA 5. CARRETERA A ASCÓ, IMMEDIACIONS DEL SEU Km 1, 

(terme municipal d´Ascó, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 444). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar cap a Gandesa. Des d´aquesta població, ens 

caldrà continuar per la carretera N-420, tot anant cap a Corbera de Terra Alta i cap a la 

Venta de Camposines. En aquest lloc ens caldrà seguir per la carretera C-12B (la qual 

coincideix amb la carretera nacional N – 230), la qual es dirigeix cap Ascó. A uns 2 Km 

abans d´arribar-hi, caldrà fer una nova aturada. Per d´altra banda, en aquest recorregut, 

hem deixat enrere la comarca de la Terra Alta i hem entrat a la de la Ribera d´Ebre, on ara 

ens trobem situats. 

 

En aquest recorregut, hem tornat a la Depressió Geològica de l´Ebre, deixant 

definitivament enrere la Serralada Prelitoral Catalana. Així, hem anat trobant els 

afloraments cenozoics dels materials que reblen la depressió per aquests indrets, els quals 

pertanyen a la Formació Flix. Aquests materials són, generalment poc detrítics, tot i 

gresencs i en calcolutitics, de tonalitats ocres. Sovint es fan palesos paleocanals.  

 

Per d´altra banda, entre aquests materials cenozoics, es troben per aquests indrets 

freqüents filonets (associats a diàclasis i tectoclasís). Aquests filonets es troben reblerts per 

guixos secundaris, eminentment fibrosos. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5 

Aspecte dels guixos, entre els materials de la Formació Flix. Immediacions d´Ascó 

 

 

PARADA 6. ENTRADA A ASCÓ, CARRETERA 12B, (terme municipal 

d´Ascó, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 444). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut, tot seguint la 

carretera C – 12B (N – 230), dirigint-nos cap a la propera població d´Ascó. En arribar-hi, 

podem fer una nova aturada quasi a l´entrada de la població, o millor on hi ha la cruïlla 

del camí que baixa cap el riu. Així, haurem fet un recorregut d´uns 2 Km més 
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En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem vist a 

l´aturada anterior, els quals pertanyen a la Formació Flix. Així, s´hauran fet palesos els 

afloraments de les calcolutites ocres i dels nivells de gresos. Per d´altra banda, els filonets 

de guix, s´han continuat veient en aquest recorregut, igual que els paleocanals. 

 

Des d´aquest indret, es pot fer una bona observació del riu Ebre, el qual passa a 

tocar de la població d´Ascó. Així es pot veure la corba que descriu prop d´aquesta 

població i entre la de Vinebre, a l´altre cantó del riu. 

 

  

PARADA 7 CONDICIONAL. GRAVERES DE FLIX, (terme municipal de 

Flix, comarca de la Ribera d’Ebre). (Full 444). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal sobrepassar la població d´Ascó, per 

tal de continuar després per la carretera C – 12, la qual condueix cap a Flix. Poc abans 

d´arribar-hi, farem una nova aturada a unes antigues graveres situades a uns 2 Km abans 

d´arribar-hi (a l´esquerra de la carretera). Així, des de la parada anterior, haurem 

recorregut uns 6 Km més, aproximadament. 

 

En aquest recorregut, haurem continuat trobant afloraments dels materials que ja 

hem vist a les aturades anteriors. Així, haurem vist els nivells de les calcolutites ocres i 

dels gresos que formen part de la Formació Flix. 

 

Per d´altra banda, en aquest indret es fan paleses unes antigues graveres, no 

restaurades. En elles s´aprofitaven els materials de la terrassa baixa del riu Ebre, per tal 

d´ésser utilitzats com a àrids per a la construcció. A l´actualitat i des de fa temps, aquestes 

explotacions es troben abandonades. FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 7 

Un aspecte de les antigues graveres de Flix 
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PARADA 8. CASTELL DE FLIX, (terme municipal de Flix, comarca de la 

Ribera d’Ebre). (Full 444). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera C – 12, per tal 

d´arribar a la població de Flix. Així, poc abans de creuar el riu Ebre, trobarem un carrer 

que va pujant cap a la part alta del poble. Seguint-lo, arribarem a l´indret on hi ha el Castell 

de Flix, per on farem una nova aturada, a uns 3 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials que hem vist a les aturades 

anteriors; és a dir: els nivells de les calcolutites ocres i també dels gresos de tonalitats 

semblants, els quals pertanyen a la Formació Flix.  

 

La població de Flix, que és als nostres peus,  es troba situada al bel mig de la 

Depressió Geològica de l´Ebre (i més exactament a la seva Depressió Central). Així, per 

arreu es troben afloraments dels materials cenozoics que la reblen, que en aquest cas es 

troben constituïts pels nivells calcolutítics de la Formació Flix, entre els quals es troben 

intercalacions de gresos; així com freqüents paleocanals. Aquests darrers es fan molt 

palesos, tot mirant cap a llevant. 

 

En aquest indret on farem una de les aturades del recorregut, hi afloren aquets 

materials acabats d´esmentar, els quals es troben aquí recoberts per uns sediments detrítics 

quaternaris, els quals pertanyen a la terrassa mitja del Riu Ebre, que discorre pels peus 

d´on ara som. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 8 

Un aspecte dels terrenys situats al sud del Castell de Flix. Al fons es veuen els relleus de la 

Serralada Prelitoral Catalana, de les Serres de Pándols i de Cavalls 

  

També cal dir que aquest indret es troba al mig d´un dels grans meandres que 
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forma el Riu Ebre, dintre de la Depressió Central. Precisament, aquest és un lloc 

immillorable, per tal d´observar el serpenteix que fa l´esmentat riu per aquestes contrades. 

 

Al respecte d´aquest meandre, cal dir que hi ha una presa a la part alta de la 

població, d´on eix un canal que la traspassa per sota amb la finalitat de dur l´aigua cap a 

una central elèctrica situada a l´altra banda del riu. 

 

Des d´aquest indret, enlairat, es pot fer una bona observació, tant dels terrenys 

entorn del Castell i de la població de Flix. FOTOGRAFIA 6. 

 

 

PARADA 9 - CONDICIONAL. PARATGE DE SEBES (terme municipal de 

Flix, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 444). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal baixar cap al riu i passar el pont on la 

carretera C-12 que creua el riu Ebre. En arribar a l’altra banda, cal seguir pel camí de 

terra que remunta el riu, pel cantó septentrional de l’embassament. Si s’escau, a 1 Km del 

pont farem una nova aturada, al paratge natural anomenar Sebes. Així, des de la parada 

anterior, haurem recorregut uns 2 Km.  

 

  En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials terciaris 

esmentats a la parada anterior. Aquests són també els materials que afloren on som ara, 

per sobre del riu Ebre, als marges del mateix. 

 

En aquest indret hi ha un interessant espai natural. Aquest s’ha originat a partir 

dels sediments quaternaris que s’han anat depositant sobre el petit embassament de Flix. 

Sobre aquests sediments fluvials, s’han creat els condicionats necessaris per aparèixer 

una vegetació adaptada a aquest espai humit. 

 

 

PARADA 10. LES TEULERIES DE FLIX, (terme municipal de Flix, 

comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 444). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal retornar cap a la carretera C – 12 (també 

denominada N – 230). En trobar-la, ens caldrà continuar cap al Nord, en el seu sentit cap a 

Lleida.  Després de sobrepassar el Polígon Industrial de Flix, ens caldrà seguir per la 

carretera C – 233 (la qual condueix cap a la Granadella i cap a Bovera). Quasi al 

començament d´agafar-la, farem una nova aturada. Així, haurem recorregut molt des de la 

parada anterior, uns 2´5 Km, aproximadament.  

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials terciaris de 

l´Oligocè, els quals pertanyen a la Formació Flix. Aquests materials pertanyen a la 

Depressió Geològica de l´Ebre, per on estem ara situats. Així, per arreu es van trobant 

afloraments de lutites, calcolutites i gresos de tonalitats ocres. 

 

En aquest indret hi ha les restes de dos antigues teuleries. En aquestes s´utilitzaven 

les lutites i calcolutites cenozoiques, per a la fabricació de teules i rajoles. Aquestes 

teuleries formen part del nostre Patrimoni Miner i cal conservar-les, tot i que es troben 

parcialment malmeses. FOTOGRAFIES 7 i 8. 
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FOTOGRAFÍA 7. PARADA 10 

Una de les teuleries de Fix 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 10 

Un aspecte de l´altra teuleria. Flix 
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PARADA 11 - CONDICIONAL. CARRETERA DE FLIX A MAIALS (terme 

municipal de Maials, comarca del Segrià). (Full 444). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal agafar la carretera C-12 (la que enllaça 

Amposta amb Àger), per tal de continuar cap al Nord, cap a Maials. A uns 10 Km de Flix, 

farem una nova aturada, si s’escau.  

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a la parada 

anterior, amb afloraments de gresos i calcolutites de tonalitats ocres. Aquests materials, 

que són els que afloren a l´indret de l’aturada, pertanyen a la Formació Flix. 

 

Sovint, entre aquests materials es fan palesos uns paleocanals. Un d’aquests és que 

apareix a l´indret de l’aturada 

 

 

PARADA 12 - CONDICIONAL. POBLE VELL DE MAIALS, (terme 

municipal de Llardecans, comarca del Segrià). (Full 416). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal continuar cap a ponent per la carretera 

autonòmica C – 12. Així, arribarem al poble de  Maials, per on farem una nova aturada, a 

uns 10´5 Km de la parada anterior. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que 

reblen la Depressió Geològica de l´Ebre per aquests indrets. Aquests materials de 

l´Oligocè pertanyen al Casià i es situen dintre de la Formació Flix. Així, per arreu, veurem 

nivells de calcolutites, gresos i ocasionalment de calcaries. Generalment de tonalitats 

ocres. 

 

Ocasionalment, com en aquest indret, a Maials, es troben paleocanals entre 

aquests materials. Precisament, el poble vell de Maials, fortificat, es troba situat sobre un 

d´aquests paleocanals, trobant-se en una posició lleugerament enlairada.  
 

 

PARADA 13. TEULERIA DE LA GRANJA D¨ESCARP, CARRETERA 

DE MAIALS, (terme municipal de la Granja d´Escarp, comarca del 

Segrià). (Full 416). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal travessar totalment la població de Maials, per 

tal de continuar després per la carretereta que condueix cap a la Granja d´Escarp, 

travessant abans la carretera local LV  - 7046 (que duu a Almatret). Seguint per la 

carretereta que condueix cap a la Granja d´Escarp, en uns 5 -6 Km trobarem el camí – 

carreterer de les Mines de la Canota de l´extinta Minera Bajo Segre.  Des d´aquí, seguint 

cap al Nord, en uns 2 Km arribarem a l´indret de l´aturada, situat a uns 7 – 8 Km de la 

parada anterior. Aquesta l´haurem de fer a uns 150 metres de la carretera, a la seva dreta.  

 
En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials esmentats a 

la parada anterior. Aquests materials oligocènics pertanyen a la Formació Flix i aquí es 

troben en transició als de la Formació Mequinensa. 
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 En aquest indret hi ha les restes d´una antiga teuleria, en ella s´utilitzaven els 

materials calcolutítics de la Formació Flix. Aquest indret constitueix un lloc molt 

interessant del nostre Patrimoni Miner. FOTOGRAFIA 9. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 13 

Teuleria de la carretera de Maials a la Granja d´Escarp. La Granja d´Escarp  

  

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT 
 

________________________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 11 
Recorregut 6, pp 71– 84 

 

RECORREGUT GEOLÒGIC, MINER I 

AMBIENTAL PER LES COMARQUES DE LA 

TERRA ALTA I BAIX CINCA; I A TRAVÉS DEL 

PATRIMONI GEOLÒGIC I MINER DE LA CONCA 

LIGNITÍFERA DE MEQUINENZA: DES DE 

GANDESA A LA POBLA DE MASSALUCA, A FAIÓ 

/ FAYÓN I A  MEQUINENSA / MEQUINENSA
1
 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.  

 

També cal tenir en conte que una part del recorregut final de l´itinerari, es 

realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes precaucions. 

En aquest itinerari es farà un recorregut per camins de terra, per tal d´anar cap a la Mina 

del l´Horta, situada al terme de Faió, per exemple. 

 

Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de 

tot el recorregut de l´itinerari, i també fora d´ell.  

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la totalitat del recorregut d´aquest itinerari, discorrerà 

íntegrament per una sola unitat geològica, concretament per la Depressió Geològica de 

l´Ebre. És més, dintre d´aquesta, ho farà quasi solament per una de les seves sots-unitats, 

per la seva Depressió Central.  Així, el recorregut s´iniciarà per les immediacions de la 

població de Gandesa, situada plenament a la Depressió Central (dintre de la Depressió 

Geològica de l´Ebre). Tot seguit, l´itinerari deambularà per aquesta sots unitat, fins arribar 

primer a Faió y posteriorment fins arribar a la població de Mequinensa, per on finalitzarà 

el recorregut de l´itinerari. 

   

Per d´altra banda, el recorregut transitarà per tres comarques, més o menys situades 

                                                           
1
 En este escrito se ha optado por utilizar los nombres de los tiónicos en las modalidades dialectales 

utilizadas en la zona. Sin embargo, al final (tras la  bibliografía) se ha colocado un esquema de 

equivalencias entre el nombre utilizado y el castellano, de uso común en Aragón. Así: VER, 

TAULA D´EQUIVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÓMICS DE LA ZONA (PAG. 14) 
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dintre de l´àrea econòmica de Lleida i de la de Tortosa. En concret, el recorregut s´iniciarà 

a la població de Gandesa (a la comarca de la Terra Alta). Després anirà cap a Villalba dels 

Arcs i cap a la Pobla de la Massaluca, d´aquesta mateixa comarca. Tot seguit s´anirà cap a 

Faió, de la comarca del Baix Aragó – Casp / Bajo Aragón - Caspe . Després es dirigirà cap 

a Mequinensa, per on finalitzarà, dintre de la comarca del Baix Cinca / Bajo Cinca. 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 

 
A través del recorregut d´aquest recorregut, s´intentaran assolir els següents 

objectius generals: 

 

1.- Observació de la Depressió Geològica de l´Ebre, i descripció dels materials 

terciaris (del paleogen) que constitueixen el subsòl de la totalitat de les comarques per les 

quals discorre el present itinerari. Així, a l´inici del recorregut veurem uns afloraments de 

calcolutites i gresos ocres, que pertanyen a la Formació Flix. Més endavant ens referirem 

als materials de la Formació Mequinenza, i als de les Capes de lutites, gresos i lignits de la 

Granja d´Escarp, que veurem a les darreres aturades del recorregut, dintre de la 

denominada Depressió Central,  

 

2.- Observació i descripció dels materials cenozoics més recents (del Pleistocè i de 

l´Holocè), que s´estenen a diferents indrets del recorregut, tot cobrint parcialment als 

materials cenozoics acabats d´esmentats. Normalment, constitueixen depòsits detrítics 

d´origen fluvial i tanmateix de depòsits de peu de mont. 

 

3.- Observació de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests 

indrets; i en concret de les una de les seves: concretament la de la seva Depressió Central, 

per la qual es desenvoluparà tot el recorregut de l´itinerari. 

 

4.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades al llarg del 

recorregut, com les: mineralitzacions ferruginoses associades a alteracions de lignits, que 

trobarem a diversos indrets dels termes de la Pobla de la Massaluca (Terra Alta), Faió (del 

Bajo Aragón – Caspe) i a Mequinensa (del Baix Cinca). 

 

5.- Observació i reconeixement de les explotacions, situades a diferents indrets del 

recorregut de l´itinerari, com les explotacions dels nivells lignitífers de les Capes de la 

Granja d´Escarp, situades a diferents indrets dels termes de Pobla de la Massaluca (Terra 

Alta). Per on veurem uns indicis; a Faió  (a la comarca del Baix Aragó – Casp) y també a 

Mequinensa (Baix Cinca), fonamentalment en aquesta darrera població.  

.  

6.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Miner, relacionades amb les 

explotacions anteriors. Així, ens farem ressò de les fàbriques i instal·lacions mineres de 

Mequinensa (Baix Cinca) i de Faió (Baix Aragó – Casp), entre altres elements del 

patrimoni miner i miner – metal·lúrgic. 

 

7.- Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic, com es el cas dels 

innumerables relieves en cuesta, que es troben presents al llarg de bona part del recorregut 

de l´itinerari. 

 

8.- Observació, a distancia, de les tasques de restauració i de rehabilitació, 
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actualment dutes a terme sobre les escombreres de les explotacions lignitíferes de 

Mequinensa (Baix Cinca). 

 

9.- Observació de l’aiguabarreig entre els rius Matarranya y Ebre (prop de Faió) i 

més endavant el del Segre i Cinca; i també del conjunt d´aquests amb el Riu Ebre, per les 

immediacions de Mequinensa (Baix Cinca). 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent concret, de 

tipus bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut. Tot i Aixa, h i ha alguns antecedents 

nostres, MATA-PERELLÓ (1996, 1998, 2006a, 2006b i 2006c.), relatius itineraris, en els 

quals aquests coincideixen amb el que ara presentem. Uns altres antecedents més recents 

són els dos següents: MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2015a, 2015bi 2015c). 

Tot i així, tots els antecedents fan referencia al tram entre la Pobla de la Massaluca, Faió i 

Mequinensa. No en tenim cap que es refereixi al tram de Gandesa a la Pobla de la 

Massaluca, tret del darrer. 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les 

quals discorre l´itinerari, farem esment d´uns altres treballs nostres, de caràcter general: 

MATA-PERELLÓ (1985 i 1991), referits al conjunt dels Països Catalans i de  Catalunya, 

respectivament. Igualment farem esment del treball de MATA-PERELLÓ i de SANZ 

BALAGUÉ (1993).  

 

I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre 

l´itinerari, farem esment dels treballs de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA et altri 

(1976), ambdós són de caràcter generalista, i es refereixen al conjunt dels Països Catalans. 

Per d´altra banda, també farem esment del treball de l´IGME (1970), referit a aquesta zona, 

per la qual discorre el recorregut de l´itinerari. 

  

Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

Així, el recorregut de l´itinerari, s´iniciarà a la població de Gandesa (de la comarca 

de la Terra Alta, de la que n´és la capital), per on s´efectuarà la primera aturada. Després, 

el recorregut es dirigirà cap al Nord, utilitzant la carretera local TV – 7231. Per aquesta 

ruta ens dirigirem cap a Villalba dels Arcs i cap a la Pobla de la Massaluca. Prop 

d´aquesta darrera població, es farà una nova aturada. 

 

Després, seguint per la mateixa carretera, caldrà anar cap al Nord. En creuar el riu 

Matarranya, es deixarà la comarca de la Terra alta, entrant a la del Baix Aragó  - Casp / 

Bajo Aragón – Caspe. En passar el riu, es continuarà per la carretera Z – V – 7231. Així 

s´arribarà al poble de Faió / Fayón, per on farem diverses aturades. 

 

  Tot seguit, per la mateixa carretera, caldrà anar de nou cap Al Nord, fins trobar la 

carretera autonòmica aragonesa, la A – 1411. Seguint-la, ens aproparem cap a 
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Mequinensa / Mequinensa, per on farem diverses aturades, després de trobar la carretera 

N – 211. En aquest darrer tram, hem deixat la comarca del Baix Aragó  - Casp / Bajo 

Aragón – Caspe i hem entrat a la del Baix Cinca / Bajo Cinca, per on finalitzarem aquest 

recorregut. 

  

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 
 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de 

PARADES (o d´ATURADES), algunes de les quals tindran caràcter condicional, que tot 

seguit anirem veient. En cadascuna d´aquestes aturades farem un breu comentari (geològic 

o mineralògic, segons s’escaigui). En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic 

on es troba l´aturada.  

 

Finalment, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre dels següents 

fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´Instituto 

Geográfico y Catastral: 415 (o  de Mequinensa),  443. (p de Fabara) i 470 (o full de 

Gandesa).  

Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut d´aquest itinerari, 

és la següent: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. INICI DE LA CARRETERA A VILLALBA 

DELS ARCS, (terme municipal de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 

470). 
 

 Tot i que el recorregut de l´itinerari el començarem a la població de Gandesa (la 

capital de la comarca de la Terra alta), ens caldrà sortir per la carretera local  TV – 

7231, la qual es dirigeix cap a Villalba dels Arcs. Quasi en agafar aquesta ruta, farem la 

primera aturada. La farem a poc més de 1 Km de la població de Gandesa. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant els materials cenozoics que reblen la 

Depressió Geològica de l´Ebre per aquests indrets. Aquest són els de la Formació Flix, de 

l´Oligocè. Es tracta de nivells de lutites, calcolutites i gresos, de tonalitats ocres. Aquests 

són els materials que apareixen a l´indret de la present aturada. 

 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. TERRER DE VILLALBA DELS ARCS, 

(terme municipal de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal continuar per la carretera que es dirigeix 

cap a Villalba dels Arcs, la TV – 7231. Així, arribarem a la població acabada d´esmentar. 

Després, per la mateixa carrtera, ens convindrà continuar cap a la Pobla de la 

Massaluca.  Tot i així, en arribar a les immediacions del Km 12´5, ens convindrà fer una 

aurada, prop de la carretera, a la seva dreta. Així, haurem recorregut uns 11´5 Km, des de 

la parada anterior. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem 

esmentat a l´aturada anterior. Aquests materials pertanyen a la Formació Flix. Així, hem 
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vist afloraments de calcolutites, lutites i gresos de tonalitats ocres. Sovint hem vist 

paleocanals amb conglomerats. Aquests són els materials que apareixen per l´indret de 

l´aturada, on han estat explotats fa molts anys, els nivells lutítics i calcolutítics. 

 

 

PARADA 3. AFLORAMENT DE LIGNIT, CARRETERA TV – 7231, Km 

26, (terme de la Pobla de la Massaluca, comarca de la Terra Alta). (Full 

415). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal fer un nou recorregut per la carretera 

local TV – 7231, que ara es dirigeix cap el poble de la Pobla de la Massaluca. Després 

d´arribar al poble, ens convindrà continuar cap al Nord, per la mateixa carretera, anant ara 

cap a Faió / Fayón. Més endavant trobarem per la dreta la carretera que ve de Riba-roja 

d´Ebre (la Tv – 7411). Poc després arribarem a les immediacions del Km 26. Per aquest 

indret, farem una nova aturada, a poc més de 13 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, en un principi hem anat trobant els materials que hem 

esmentat a l´aturada anterior. És a dir: els nivells de calcolutites, lutites i gresos de la 

Formació Flix. Després, hem començat a trobar afloraments de lutites, calcolutites i 

calcàries, que pertanyen als nivells inferiors de la Formació Mequinensa i en concret a les 

Capes de lutites, gresos i lignits de la Granja d´Escarp. Aquests són els materials que 

apareixen a l´indret de l´aturada, per on es fa clarament palès un aflorament de lignits. 

FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 3 

Nivells de lignit a la carretera de la Pobla de la Massaluca a Faió / Fayón 
 

 Aquests lignits son molt ferruginosos, així, es veu clarament la presència de 

GOETHITA (en realitat de LIMONITA). Aquest mineral procedeix de l´alteració dels 

sulfurs primaris que tenen els lignits, en concret de la PIRITA (tot i que també hi ha 

MARCASSITA i MELNIKOWITA). Al mateix temps, a l´aflorament es pot observar 
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clarament la presencia de GUIX, format a partir de la CALCITA (també present), en ésser 

atacada per l´Àcid Sulfúric produït en alterar-se la PIRITA 

 

 

PARADA 4. MINA DE LIGNIT DE LA POBLA DE LA MASSALUCA, 

(terme municipal de la Pobla de la Massaluca, comarca de la Terra Alta). 

(Full 415). 
 

Després de realitzar-se l´aturada anterior, cal fer un breu recorregut per la carretera 

TV – 7231, que ens va conduït cap a Faió / Fayón. A poc menys de 1 Km de la parada 

anterior en realitzarem una altra. La farem a una antiga mineta de lignit, la qual es troba 

situada a la dreta de la carretera a menys de 150 metres de la mateixa. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels darrers materials que 

hem trobat a l´aturada anterior, concretament els nivells inferiors de la Formació 

Mequinensa. I més en concret les Capes de lutites, gresos i lignits de la Granja d´Escarp. 

Aquests són els materials que apareixen a l´indret de l´aturada, per on han intentat ésser 

explotades les capes de lignits. 

 

 Efectivament, en aquest indret va haver-hi una petita explotació dels carbons 

cenozoics de l´Oligocè, sense gaire èxit. Aquesta explotació forma part de la Conca 

Lignitífera de Mequinensa, tot i que es troba als nivells més inferiors de la mateixa. 

Aquests lignits tenen unes característiques ferruginoses molt semblants a les esmentades a 

la parada anterior. FOTOGRAFIA 2.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 2, PARADA 4 

Una de les boques de la mina, de l´explotació dels lignits a la Pobla de la Massaluca 
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PARADA 5. “EMBOQUILLADO” DEL VELL TÚNEL DE FAIÓ, (terme 

de la Pobla de la Massaluca, comarca de la Terra Alta). (Full 443). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal fer un nou recorregut per la carretera local 

TV – 7231. Així, ens continuarem apropant al poble aragonès de Faió / Fayón. Poc abans 

de creuar el pont sobre el riu Matarranya, farem una nova aturada. Així, des de la parada 

anterior, haurem efectuat un recorregut proper al 2 Km, per tal d´arribar fins aquí.   Cal indicar, que en aquest breu recorregut (des de la parada anterior cap aquí), 

haurem anant trobant afloraments dels nivells ocres dels trams baixos de la Formació 

Mequinensa, amb gresos i  calcolutites, fonamentalment.  

 

 D’altra banda, en aquest indret (i especialment en el recorregut cap a la parada 

següent)  es pot veure l’aiguabarreig del riu Matarranya amb el riu Ebre. Aquest 

aiguabarreig és ara  menys perceptible per formar part de l’embassament de Riba-roja, del 

que ja hem parlat anteriorment.  

 

 Des d’aquest lloc, mirant cap a ponent (aigües amunt del Matarranya) pot 

veure’s la sortida de l’antic túnel del ferrocarril. Aquest s’iniciava a l’estació i sortia 

proa d’un ara ens trobem situats. L´”emboquillado” del túnel, que avença sobre les 

aigües de l’embassament és d’una bellíssima construcció metàl·lica. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRFIA 3. PARADA 5 

Boca del túnel del ferrocarril de Faió, de del terme de la Pobla de la Massaluca 

 
 

PARADA 6. MINA DE LA DE L’HORTA, (terme municipal de Faió / 

Fayón,  comarca del Baix Aragó – Casp / Bajo Aragón - Caspe). (Full 443). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera que estem 

seguint. Aquesta carretera, en passar el pont varia de denominació: així passa de ser la TV 
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– 7231 a convertir-se en la Z – V – 7231; alhora hem passat de la comarca de la Terra Alta 

a la del Bajo Aragón – Caspe / Baix Aragó – Casp. Així, ara hem entrat al municipi de 

Faió / Fayón. Seguint per aquesta carretera, a uns 2 Km trobarem per l´esquerra un camí 

que baixa cap el riu Matarranya, seguint-lo, a un parell de Km més, farem una nova 

aturada.   

 

En bona part d’aquest recorregut, haurem anat trobant afloraments dels materials 

detrítics del Pleistocè i de l´Holocè. Aquests formen part de la terrassa mitja i de la terrassa 

baixa del riu Matarranya. Precisament, en aquest recorregut hem trobat una antiga 

explotació d’àrids que utilitzava aquests materials detrítics. El recorregut des de la parada 

anterior s’ha anat fent tot seguint el recorregut del riu Matarranya. Així, haurem vist 

d’evident càrrega sòlida transportada per aquest riu. Aquesta càrrega és eminentment 

calcària, ja que d’aquesta naturalesa són les roques que formen part del curs alt del riu.   

 

En aquest lloc de la parada hi ha les velles instal·lacions de la Mina de l´Horta. 

Aquesta explotava els nivells lignitífers de la Formació Mequinensa; concretament els 

més inferiors de tota la Conca Lignitífera de Mequinensa. Aquests carbons formen part 

de la Conca Lignitífera de Mequinensa, situant-se en una posició molt marginal dintre 

d’aquesta.  Els nivells de lignits són poc potents i molt ferruginosos. Aquests nivells es 

troben alternant amb trams de gresos, calcolutites i calcàries   

 

Pel que toca a les instal·lacions, creiem que es convenient fer un estudi en 

relació al seu patrimoni miner, amb la finalitat de valorar-lo adequadament. Així, és 

possible veure una antiga tremuja i l’antic carregador de carbó. Aquest era transportat 

directament des d’aquí fins a l´Estació de Faió. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 6 
Instal·lacions de l’antiga Mina de l´Horta. Faió 
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PARADA 7 - CONDICIONAL.  ERMITA DEL PILAR, (terme de Faió / 

Fayón,  comarca del Baix Aragó – Casp / Bajo Aragón - Caspe). (Full 443). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retornar a l´inici del camí -  

carretereta que ens ha dut fins aquí. Després, continuarem breument cap el Nord per la 

carretera Z – V – 7231 (menys de 1 Km). De seguida arribarem al trencall del poble de 

Faió / Fayón. Ens hi caldrà anar, per tal de seguir després cap a llevant, anant cap a 

l´Ermita del Pilar. En arribar-hi, farem una nova aturada, a uns 2 Km del poble i a uns 

5 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials que hem esmentat a 

les aturades anteriors, fonamentalment els nivells de la Formació Mequinensa.  Així, 

hem trobat nivells de gresos i calcolutites ocres; també de calcàries i de guixos. 

Ocasionalment, també n´hem trobat de petits nivellets de lignits.  

 

Des d´aquest indret, es pot observar el relleu d´una extensa penillanura, a 

banda i banda del riu Ebre. En efecte, aquest riu s´ha anat obrint pas i encaixant-de 

prop de 100 metres entre ambdues marges, FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 7 

Un aspecte de la penillanura i de treu obert pel riu Ebre. Des de prop de Faió, de l´Ermita del 

Pilar 

 

 

PARADA 8. MINA ANDRESITA, (terme municipal de Mequinensa / 

Mequinenza, comarca del Baix Cinca / Bajo Cinca). (Full 415). 
 

Des de la parada anterior cal tornar cap el poble de Faió / Fayón. Tot seguit, cal 

continuar cap el Nord, seguint la carretera Z – V – 7231. Més endavant, en arribar a la 

cruïlla amb la carretera A – 1411. Seguint-la, ens aproparem cap a Mequinensa / 

Mequinensa, per on trobarem la carretera N – 211. Poc abans, veurem un camí que baixa 
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cap el riu, per on continuarem. A uns 2 Km, trobarem un camí ascendent que va cap a la 

Mina Andresita. La mina es troba a uns 200 m de la carretera. En aquest ascens, anirem 

tallant diverses vegades la part alta del malacate, per on baixava el mineral. Els cotxes els 

podem deixar a la plaça de la mina o a l´embarcador de la parada anterior. En qualsevol 

cas, cal recórrer uns 200 metres. En aquest tram. Hem passat de la comarca del Bajo 

Aragón – Caspe a la del Baix Cinca, on som ara. 

 

En aquest tram, com en els anteriors, hem continuat trobant els materials 

oligocènics que formen part de la Formació Mequinensa. En arribar a la mina, es paleses 

les diferents instal·lacions de la mateixa. Així es podem veure un conjunt d’edificis en un 

relatiu bon estat de conservació. Abans, però s’haurà  trobat també un malacate (pla 

inclinat) que baixava fins al riu. Més amunt es trobarà una interessant boca mina. 

FOTOGRAFIES 6 i 7. A la mina es pot penetrar a la mina, amb les degudes 

precaucions. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 8 

Boca mina de la Mina Andresita. Mequinensa 

 

 Dintre de la mina es pot seguir per una galeria, en un relatiu estat de conservació. 

Aquesta te diversos trencalls. Dintre d’un dels trencalls es pot veure una interessant 

explotació en canyos; és adir: en petites galeries ´uns 40 cm d´alçada i d´uns 10 metres de 

llarg, on treballaven els miners estirats a terra, traient el carbó cap a fora amb un carretonet 

que s´anomenava lo gat. Per treure el carbó, havien de sortir a la galeria principal. Aquests 

canyos s´aguantaven amb pedres o amb cunyes de fusta També, dintre de la mina es poden 

veure diverses estructures mineres, com entibacions, sistemes d’explotació. I tanmateix, a 

diferents trams de la mina es fan clarament palesos els nivells de carbó. Tot i així, la 

galeria principal te una dificultat: la diferent alçada del sostre en alguns dels seus trams, 

que sense ser molt baixa, obliga a baixar el cap. Una altra dificultat rau en el gran nombre 

de galeries secundaries que anirem trobant.  

 
 



81 
 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 8 

Edificis de la Mina Andresita. Mequinensa 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 9 

Corba del paleomeandre del Segre – Cinca. Mequinensa 

 

 

PARADA 9. CASTELL DE MEQUINENSA, PALEOMEANDRE DEL 

SEGRE, (terme de Mequinensa, comarca del Baix Cinca). (Full 415). 
 

 Després de realitzar l’aturada anterior, cal tornar a la carretera N-211, amb la 

intenció de travessar el pont i d’arribar al primer carrer, per l´esquerra de la carretera. 

Aquest carrer, caldrà deixar-lo a un 50 metres del seu inici. Aquí ens cal agafar un altre per 



82 
 

l’esquerra, que va pujant cap al Castell Templer de Mequinensa. Aquest es troba situat 

sobre un turó, per sobre de la població de Mequinensa. En arribar a la fi de la pujada farem 

una parada. En qualsevol cas, des de la parada anterior, haurem recorregut entre 3 i 3´5 Km 

per tal d’arribar fins aquí, on ara som. 

 

 Ara ens trobem en plena Depressió Geològica de l’Ebre, entre afloraments dels 

materials cenozoics de la Formació Mequinensa. Aquests materials (calcolutites, calcàries, 

calcarenites gresos i lignits ocasionals) pertanyen a l´Oligocè.  Per d’altra banda, des 

d’aquest indret es pot veure un antic meandre del Segre - Cinca, amb Mequinensa al seu 

bell mig. És un indret del nostre Patrimoni Geològic. FOTOGRAFIA 8. 

 

 

PARADA 10. CASTELL DE MEQUINENSA, OBSERVACIÓ DEL 

GRAN AIGUABARREG, (terme municipal de Mequinensa, comarca del 

Baix Cinca). (Full 415). 
 

 Desprès de realitzar l’aturada anterior, cal caminar (0´3Km) per la part alta del 

Turó del Castell, amb la intenció d’anar cap un bon indret d´on es veuen el Segre – Cinca i 

l’Ebre. Aquest indret el trobarem bora les muralles més externes. Així, des d’aquest lloc, 

es pot gaudir de la confluència de Segre – Cinca amb el riu Ebre, a l´Aiguabarreig dels dos 

rius.  

 

 Així, des d’aquí, mirant cap al riu, es pot veure com les aigües netes de l’Ebre es 

barregen amb les tèrboles del Segre – Cinca. Això es com a conseqüència que les del 

primer riu procedeixen de l’embassament de Mequinensa (on ha quedat la seva càrrega 

sòlida), mentre que les aigües dels altres rius tenen els embassaments molt llunyans. Es 

tracta d´un indret del nostre patrimoni geològic. FOTOGRAFIA 9. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 10 

Aiguabarreig de les aigües de l’Ebre (netes per vindre de la pressa de Mequinensa) i de les aigües 

del Segre – Cinca (tèrboles, amb tota la càrrega sòlida). Mequinens 
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 També, des d’aquest lloc es pot veure l’extensa planícia d’edat holocena, entre la 

qual s’han obert pas tant el riu Ebre com els seus afluents. Sobre aquesta plana, al sud d´on 

som es situa la població d´Almatret. 

 

 Per d’altra banda, des d’aquest indret, mirant cap a la riba esquerra del riu (on ara 

som), per sota del Castell es poden veure restes de les cases del vell poble de Mequinensa, 

destruït en construir-se l’embassament de Riba-roja. 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ ITINERARI 
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TAULES D´EQUVALÈNCIES DELS TERMES TOPONÍMICS UTILITZATS 

EN AQUEST RECORREGUT PER LA COMARCA DEL BAIX CINCA I DEL 

BAIX ARAGÓ - CASP 

 
TOPÒNIMS EN LES VARIETATS 

CATALANES DE LA ZONA 

TOPÒNIMS EN LENGUA 

CASTELLANA 

 
BAIX ARAGÓ – CASP BAJO ARAGÓN - CASPE 

BAIX CINCA BAJO CINCA 

FAIÓ FAYÓN 

MEQUINENSA MEQUINENZA 

 

 

 


