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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 2014.
Els dos primers recorreguts, es van efectuar per la comarca del
Priorat; mentre que els tres següents es van efectuar per la
comarca del Baix Llobregat, fonamentalment. Finalment, el
darrer recorregut, es va efectuar per la comarca del Bages,
íntegrament dintre del Geoparc de la Catalunya Central
També cal dir, que a partir del tercer recorregut (el primer dels
efectuats dintre del Baix Llobregat) es van a començar a situar
els recorreguts per Wikiloc
_________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 12
Recorregut 1, pp 5 – 14

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER
LES COMARQUES DEL MATARRANYA I DEL BAJO
ARAGÓN: DES DE MONT-ROIG / MONROYO, A LA
SOROLLERA / LA CEROLLERA, RAFELS / RAFALES
I A VALLJUNQUERA / VALJUNQUERA1
Josep M. MATA – PERELLÓ y 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, hi ha alguns
trajectes d’aproximació cap a les mines, que haurem de fer per camins de terra en
irregular estat de conservació.
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
També 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.
Així, en el primer tram del recorregut, entre el Mont-roig / Monroyo Port de Torre i
les immediacions de la Sorollera / la Cerollera, el recorregut transitarà per la Depressió
Geològica de l´Ebre, encara que dintre de la denominada Zona de l´Avant País Plegat. Tot
i així, entre la Sorollera i Rafels, tallarem de nou el Sistema Ibèric, concretament la làmina
d’encavalcament de Foz- Calanda – Serra de la Ginebrosa. La resta del recorregut entre
Rafels / Rafales i Valljunquera / Valjunquera, es tornarà a transitar per la depressió
geològica de l´Ebre., fins a la fi del recorregut de l´itinerari.
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, TABLA
DE EQUIVALÉNCIAS DE LOS TÉRMINOS TOPONÍMICOS DE LA ZONA (PAG. 16)

5

Per d’altra banda, el recorregut de l´itinerari, es realitzarà per una sola comarca, per
la del Matarranya (de la Regió de Tortosa). Tot i així, s´entrarà breument a la comarca del
Bajo Aragón.

OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST ITINERARI
Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden
concretar en els següents aspectes generals, d´acord amb el desenvolupament del
recorregut de l´itinerari.
1.- Observació i descripció dels materials terciaris (de l´Eocè i de l´Oligocè) de la
Depressió Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament al Grup Guadalope Castellote. Aquests materials, els anirem trobant a diferents indrets del recorregut, entre
Mont-roig i Valljunquera. Tot i això, als primers trams, es circularà dintre del denominat
Avant-país, situat al contacte entre la Depressió Geològica de l´Ebre i la Serralada
Ibèrica.
2.- Observació i descripció dels materials mesozoics (en aquest recorregut, del
Juràssic i del Cretàcic), que constitueixen la Serralada Ibèrica, a la seva Zona d´Enllaç
(amb la Serralada Prelitoral Catalana). Aquests materials els trobarem exclusivament en
creuar la làmina d´encavalcament de Foz-Calanda – Serra de la Ginebrosa. Aquesta
làmina la veurem per les immediacions de la Cerollera i de Rafels.
3.- Observació de les estructures locals d’aquests materials, al llarg del recorregut
de l´itinerari, i de les relacions existents entre les tres unitats geològiques acabades
d’esmentar, i en especial: visió de les estructures de la Zona d’Enllaç.
4.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades a diferents
indrets del recorregut de l´itinerari.
5.- Observació de les antigues explotacions mineres relacionades amb les
mineralitzacions anteriors. Al respecte, cal dir que totes elles es troben actualment
aturades. Fonamentalment, les veurem pels voltants de la Cerollera i de Rafels.
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, com per les obres de la carretera N – 232.
7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic que
trobarem al llarg del recorregut.
8.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Miner, que
trobarem al llarg del recorregut. Dintre d´aquest apartat cal parlar de les antigues teuleries
de Mont-roig i de Valljunquera.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
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Pel que fa al recorregut del present itinerari, no coneixem l´existència de gaires
antecedents, excepte dels següents: MATA-PERELLÓ (1996a, 2002 i 2014); i també de
MATA-PERELLÓ i MONTANÉ GARCÍA (2003).
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal fer esment d’altres treballs del
mateix autor: MATA-PERELLÓ (1991), relatiu al conjunt de les mineralitzacions
catalanes en general; i MATA-PERELLÓ (1992), relatius a l´inventari mineralògic de la
comarca 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 i 1976). 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 del Matarranya /
Matarraña, concretament per les immediacions del poble de Mont-roig / Monroyo, per
on es faran dues noves aturades.
Després seguint la carretera N – 232, el recorregut es dirigirà cap a les
immediacions de les poblacions de la Sorollera i de Rafels del Matarranya, per on es faran
dues aturades més.
I, finalment, el recorregut després de continuar cap el Nord, arribarà al trencall de
Valljunquera, cap on ens caldrà anar, per tal de fer la darrera aturada, seguint ara la
carretera A – 231. Així, el recorregut finalitzarà molt prop d´aquest poble.

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).
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": 495 (o de Castelserás) i 520 (dit de Pena-roja de Tastavins).
Així doncs, la relació de parades ordenades, que composen aquest itinerari geològic
i mineralògic, és el següent:
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PARADA 1 - CONDICIONAL. SORTIDA DE MONT-ROIG CAP A PENAROJA DE TASTAVINS, CARRETERA A – 1414, (terme municipal de Montroig / Monroyo, comarca del Matarranya). (Full 520).
El recorregut d´aquest itinerari, el començarem a la població aragonesa de Montroig / Monjoio, sobre la carretera nacional N – 232 (que uneix Vinaròs i Alcañiz). Així,
des del poble ens cal sortir cap al Nord per aquesta carretera. En sobrepassar la
població, ens caldrà fer una petita fillola per la carretera autonòmica A – 1414, tot anant
cap a Pena-roja de Tastavins / Peñarroya de Tastavins. A uns 0´2 Km del primer poble
esmentat, ens caldrà fer una altra, si s´escau.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics de la
Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests materials són cenozoics, i pertanyen
probablement al complex de Mont-roig, Aiguaviva i Alcorisa. Pertanyen a l´Oligocè i es
troben força replegats, i en alguns sectors encavalquen als nivells calcolutítics i sorrencs
del Grup del Castellote - Matarranya.
Pel que fa a l´indret de l´aturada, a l´igual que el poble, es troba situat al bell mig
de la Depressió Geològica de l´Ebre i més concretament a la denominada Zona de
l´Avant-país plegat. Així, per arreu es fan palesos els afloraments dels materials ocres, de
característiques detrítiques.
Entre aquests materials es troben abundants paleocanals, excavats entre els
gresos i els trams calcolutítics. Aquests paleocanals es troben reblerts per
conglomerats, la qual cosa produeix sovint inversions de relleu.

PARADA 2. TELLERIA DE L´ERMITA DE LA CONSOLACIÓ, (terme
municipal de Mont-roig / Monroyo, comarca del Matarranya). (Full 520).
Després de fer l´aturada anterior, cal retrocedir cap el poble de Mont-roig /
Monroyo, desfent la fillola. Ara, des d´aquí, ens caldrà continuar cap el Nord, seguint
la carretera nacional N – 232. Més endavant, en arribar a les immediacions del Km 96,
ens caldrà agafar un trencall per l´esquerra, el qual es dirigeix cap a l´Ermita de la
Consolació. Prop d´aquesta, en una antiga teuleria (telleria), farem una nova aturada a
uns 3´5 Km de l´anterior.
En aquest recorregut. Hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics
esmentats a l´aturada anterior. Així, com abans, ens trobem situats dintre de la
Depressió Geològica de l´Ebre, entre afloraments de materials de tonalitats ocres, de
caràcter calcolutitic i gresenc.
En aquest indret hi ha les restes d´una antiga teuleria (forn d´obra o telleria).
Aquesta es troba lleugerament conservada. Tot i així, forma part del Patrimoni Miner de
la comarca del Matarranya. FOTOGRAFIA 1.
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 2
Restes de la Telleria de l´Ermita de la Consolació. Mont-roig / Monroyo

Finalment, cal dir que en aquesta telleria s´utilitzaven les calcolutites properes
cenozoiques, del Grupo de Castellote – Matarranya o Grupo de Castellote – Guadaliope.

PARADA 3. ANTIGUES EXPLOTACIONS D´ARGILA I DE CARBÓ
DE LES IMMEDIACIONS DE LA CORBATERA, (terme municipal de la
Sorollera / la Cerollera, antigament de la comarca del Matarranya i ara de la
del Bajo Aragón - Alcañíz). (Full 495).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap el Nord, seguint sempre la
carretera nacional N – 232. A uns 5 Km de la parada anterior, es trobarà per l´esquerra
el trencall de la Sorollera / la Cerollera. Poc després, a quasi 1 Km, es trobarà un camí
per l´esquerra, que ens caldrà agafar, situat prop del Km 102 de la carretera. Aquest
condueix a unes antigues explotacions (situades entre 1 i 1´5 Km de la carretera), per on
farem una nova aturada. Així, des de la parada anterior haurem recorregut uns 7´5 Km.
En aquest recorregut, haurem trobat inicialment els materials cenozoics
esmentats a les aturades anteriors, situats dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre.
Tot i així, en arribar a les corbes de la Corbatera, haurem començat a trobar
afloraments dels materials mesozoics, de caràcter eminentment carbonat, del Cretàcic.
Aquests materials que han estat explotat en diferents pedreres, es situen dintre del
Sistema Ibèric, dintre de la Zona d´Enllaç amb la Serralada Prelitoral Catalana. Tot i
així, aquí formen part de la làmina d´encavalcament de Foz-Calanda – Serra de la
Ginebrosa. Aquesta encavalca al materials cenozoics anteriorment esmentats.
Pel que fa a l´indret de la present aturada, cal dir que aquest es relaciona amb un
9

aflorament dels materials cretàcics de l´Albià, situats dintre de la làmina
d´encavalcament anteriorment esmentada. Així, aquí es fan palesos els nivells de la
Formació Escucha i també els de la Formación Utrillas; tot i que predominen els
primers. Entre els materials es fan ben ostensibles uns nivells de caolinita molt negra i
nivells de lignits. Aquests materials han estat explotats en diferents indrets, dintre
d´aquesta zona. FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 3
Un aspecte dels afloraments dels caolins i dels lignits de la Formació Escucha.
La Sorollera / la Cerollera. Fotografia del maig del 2005

PARADA 4 - CONDICIONAL ANTIGUES EXPLOTACIONS D´ARGILA
DE RAFELS, (terme municipal de Rafels / Rafales, comarca del
Matarranya). (Full 520).
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap a la carretera N – 232, per
tal de fer un breu recorregut, fins trobar a 1 km el trencall que condueix cap al poble de
Rafels / Rafales. Ens caldrà agafar aquest vial, per tal d´arribar fins al poble esmentat.
En arribar anirem a unes antigues explotacions caolins situades a la Gramanella, a
quasi 1 Km al sud del poble. Aquí, si s´escau farem una aturada, a uns 10 Km de
l´aturada anteriorment efectuada.
En aquest recorregut, ens hem estat desplaçant per la làmina d´encavalcament
de Foz-Calanda – Serra de la Ginebrosa. Així, fonamentalment, hem anat trobant
afloraments dels materials mesozoics del Cretàcic. Ara mateix, en aquest indret, hi ha
un aflorament dels materials de l´Albià, concretament els de la Formació Utrillas.
Aquests materials han estat explotats en aquest lloc. FOTOGRAFIA 3.
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 4
Aflorament i explotació dels materials cretàcics caolinífers de la Formació Utrillas
Rafels / Rafales. Fotografia del desembre del 2006

PARADA 5. TELLERIA DE VALLJUNQUERA, (terme municipal de
Valljunquera / Valjunquera, comarca del Matarranya). (Full 495).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal desfer completament la fillola,
retornant de nou cap a la carretera N – 232. En trobar-la, ens caldrà continuar cap el
Nord. Així, més endavant, a uns 15 Km, trobarem la carretereta que surt per la dreta i
que condueix cap el poble de Valljunquera / Valjunquera. En trobar aquesta carretera
(la A – 231), ens caldrà agafar-la i en uns 4 Km, trobarem per la dreta el trencall que
condueix cap a la Telleria (a la Font de la Telleria), a 1 Km abans d´arribar al poble.
Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un llarguíssim recorregut, molt proper
als 22Km
En aquest recorregut, inicialment hem trobat els materials mesozoics esmentats a
l´aturada anterior, els materials del Cretàcic, que ara són fonamentalment carbonatats,
de la làmina d´encavalcament de Foz-Calanda – Serra de la Ginebrosa. Tot i així, més
endavant, prop del primer Km després d´haver retornat a la carretera N – 232, trobarem
de nou els materials cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. Així, haurem
passat de nou del Sistema Ibèric a la depressió que hem acabat d´esmentar. Aquest
contacte es realitza per un encavalcament de la serralada sobre la depressió.
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 5
Restes de la Telleria de Valljunquera

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5
Font de la Telleria de Valljunquera

A partir d´aquest indret, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics,
de caràcter calcolític i gresenc, segons els indrets, amb freqüents paleocanals. Aquests
12

materials que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, es situen dintre del al Grup
Guadalope - Castellote. Aquest són també els materials que apareixen a l´indret de la
present aturada.
En aquest indret hi ha un interessant conjunt patrimonial, entre el qual destaquen
les restes d´una antiga teuleria (Font d´Obra o Telleria), i també les restes de una font,
anomenada “Font de la Telleria”. En aquesta “telleria” s’aprofitaven uns materials
calcolutitics explotats prop de l´indret. Tanmateix s´utilitzava l´aigua del barranc
proper, de les immediacions de la font.
Pel que fa a la telleria, tot i el seu estat, formen part del Patrimoni Miner de la
comarca del Matarranya. FOTOGRAFIES 4 i 5.

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE
L´ITINERARI
___________________________________________________________
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TAULES D´EQUVALÉNCIAS DELS TERMES TOPONÍMICS UTILITZATS
EN AQUEST RECORREGUT POR LES COMARQUES DEL BAJO
ARAGÓN Y DEL MATARRANYA / MATARRAÑA
TOPÓNIMS EN LES VARIETATS
CATALANES DE LA ZONA
BAIX ARAGÓ
MATARRANYA
MONT-ROIG
SOROLLERA, LA
RAFELS
VALLJUNQUERA

TOPÒNIMS EN LLENGUA
CASTELLANA
BAJO ARAGÓN
MATARRAÑA
MONROIO
CEROLLERA, LA
RAFALES
VALJUNQUERA
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 12
Recorregut 2, pp 21 – 26

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER LA
COMARQUES DEL MATARRANYA I DE LA TERRA
ALTA: DES DE VALLJUNQUERA / VALJUNQUERA
A VALLDELTORM / VALDELTORMO, CALACEIT /
CALACEITE, CASERES I A GANDESA2
Josep M. MATA – PERELLÓ y 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, hi ha alguns
trajectes d’aproximació cap a les mines, que haurem de fer per camins de terra en
irregular estat de conservació.
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
També en aquesta ocasió, el recorregut del present itinerari discorrerà per una zona
molt propera a l´àrea 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. Tot i així, la totalitat del recorregut de
l´itinerari es desenvoluparà per la primera unitat geològica esmentada.
Efectivament, el recorregut que farem entre Valljunquera i Gandesa, es situa
íntegrament dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre; així, al llarg del recorregut anirem
trobant exclusivament afloraments dels materials cenozoics de l´Oligocè. Generalment,
aquests materials són de característiques detrítiques, amb afloraments de argiles (i
calcolutites) i de gresos. Molt sovint trobarem afloraments de paleocanals, reblerts amb
conglomerats.
2

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, TABLA
DE EQUIVALÉNCIAS DE LOS TÉRMINOS TOPONÍMICOS DE LA ZONA (PAG. 12)
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Per d’altra banda, el recorregut de l´itinerari, es realitzarà per dues comarques de la
Regió de Tortosa. S´iniciarà a Valljunquera (a la comarca del Matarranya / Matarraña), per
a concloure a Gandesa (la capital de la comarca de la Terra Alta).

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 terciaris (de l´Eocè i de l´Oligocè) de la
Depressió Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament al Grup Guadalope –
Castellote així com els del Grup Montsant; els primers a ponent i els darrers a llevant.
Aquests materials, els anirem trobant a diferents indrets del recorregut, entre la
Valljunquera i Gandesa. Tot i això, als darrers trams, es circularà dintre del denominat
Avant-país, situat al contacte entre la Depressió Geològica de l´Ebre i la Serralada
Prelitoral Catalana, prop de Gandesa
2.- Observació de les estructures locals d’aquests materials, al llarg del recorregut
de l´itinerari.
3.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades a diferents
indrets del recorregut de l´itinerari.
4.- Observació de les antigues explotacions mineres relacionades amb les
mineralitzacions anteriors, tot i que totes elles es troben actualment aturades.
5.- 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.
6.- 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, no coneixem l´existència de gaires
antecedents, excepte dels següents: MATA-PERELLÓ (1996a, 1996b i 2014). Així com:
MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2015).
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, cal fer esment d’altres treballs del
mateix autor: MATA-PERELLÓ (1991), relatiu al conjunt de les mineralitzacions
catalanes en general; i MATA-PERELLÓ (1992), relatius a l´inventari mineralògic de la
comarca 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
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l´IGME (1972, 1974 i 1975). 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 del Matarranya /
Matarraña, concretament prop de la població de Valljunquera / Valjunquera, per on es
farà la primera aturada.
Després, caldrà sortir cap al Nord, per la carretereta local que condueix cap a la
carretera nacional N – 420. En trobar aquesta, caldrà anar cap a llevant, amb la intenció
d´arribar fins a Valldeltorm / Valdeltormo, per on es farà una nova aturada.
Després de fer-la, caldrà continuar per la carretera nacional N – 420, anant cap a
l´Est, fins a trobar el trencall de Massalió / Mazaleón, la carretera A – 1412, que va
seguint el riu Matarranya. En trobar aquesta carretera, ens caldrà agafar-la, per tal de fer
una fillola i una nova aturada.
Posteriorment, caldrà desfer la fillola, tornant a la carretera nacional N – 420. En
trobar-la caldrà seguir cap a Llevant, per tal d´arribar fins a la població de Calaceit /
Calaceite. Prop d´aquesta població es farà una nova aturada.
Posteriorment, el recorregut continuarà cap a l´Este, seguint sempre la carretera N
– 420. Així arribarem a Caseres, per on farem una altra aturada. En aquest recorregut hem
passat de la comarca del Matarranya / Matarraña a la de la Terra Alta.
Finalment, continuant cap a llevant, ens anirem apropant a Gandesa, per on farem
les dues darreres aturades, abans de finalitzar el recorregut de l´itinerari, prop d´aquesta
població.

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).
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": 469 (o d´Alcañiz), 470 (o de
Gandesa), 495 (o de Castelserás) i 496 (dit d´Horta de Sant Joan). Així doncs, la relació de
parades ordenades, que composen aquest itinerari geològic i mineralògic, és el següent:
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PARADA 1. TELLERIA DE VALLJUNQUERA, (terme municipal de
Valljunquera / Valjunquera, comarca del Matarranya). (Full 495).
El recorregut d´aquest itinerari el començarem per les immediacions del poble
de Valljunquera / Valjunquera; concretament prop de la Font de la Telleria. S´hi
arriba sortint des del poble cap el WNW, per la carretera A – 231 (la qual condueix cap
a la carretera nacional N – 232. Aproximadament, a 1Km del poble (prop del Km 4 de
la carretera), trobarem aquest indret, a l´esquerra de la ruta. Aquí farem la primera
aturada dintre del recorregut de l´itinerari
En aquest breu recorregut, inicialment hem trobat afloraments dels materials
cenozoics, de caràcter lutític (calcolutític) i gresenc, segons els indrets, amb freqüents
paleocanals. Aquests materials que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, es situen
dintre del al Grup Guadalope - Castellote. Aquest són també els materials que apareixen a
l´indret de la present aturada.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Restes de la Telleria de Valljunquera

En aquest indret hi ha un interessant conjunt patrimonial, entre el qual destaquen
les restes d´una antiga teuleria (Font d´Obra o Telleria), i també les restes de una font,
anomenada “Font de la Telleria”. En aquesta “telleria” s’aprofitaven uns materials
calcolutitics explotats prop de l´indret. Tanmateix s´utilitzava l´aigua del barranc
proper, de les immediacions de la font.
Pel que fa a la telleria, tot i el seu estat, formen part del Patrimoni Miner de la
comarca del Matarranya. FOTOGRAFIES 1 i 2.
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
Part frontal de la Telleria de Valljunquera

PARADA 2. EL TORMO / EL TORM, (terme municipal de Valldeltorm /
Valdeltormo, comarca del Matarranya). (Full 495).
Després de fer l´aturada anterior, caldrà sortir de Valljunquera / Valjunquera cap
al Nord, per la carretereta local que condueix cap a la carretera nacional N – 420. En trobar
aquesta, caldrà anar cap a llevant, amb la intenció d´arribar fins a Valldeltorm /
Valdeltormo, per on es farà una nova aturada. Aquesta aturada la farem al paratge del
Torm, el qual es troba prop de la població, a menys de 3 Km cap al SSE, prop del riu
Matarranya. S´hi accedeix des de la carretera N – 420, pel camí que baixa pel marge
occidental del riu i que es dirigeix (riu avall) cap a Torre del Compte. Així, per arribar fins
aquí, haurem recorregut uns 13 Km de de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior. Així, hem vist el nivells de lutites (calcolutites) i gresos ocres del Grup
Castellote – Guadalope. Sovint es fan palesos paleocanals, entre aquests materials. Es
tracta de nivells oligocènics que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests
materials apareixen a l´indret de l´aturada, on es fa palès un interessant paleocanal.
En aquest indret, hi ha una interessant forma erosiva, desenvolupada a partir d´un
paleocanal que ha quedat individualitzant (donant lloc a un relleu invertit). A la part baixa
es fan palesos uns nivells sorrencs, amb estratificació creuada. Aquesta forma es domina
Torm, de la qual deriva el nom del poble. FOTOGRAFIES 3 i 4.

19

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
El torm i la seva base sorrenca, amb estratificació creuada. Valldeltorm / Valdeltormo

FOTOGRAFIA 4. PARADA 2
Un aspecte global del torm, al costat del riu Matarranya
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PARADA 3. TELLERIA DE MASSALIÓ, (terme municipal de Massalió /
Mazaleón, comarca del Matarranya). (Full 495).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal anar fins a la carretera nacional N –
420, fins a trobar el trencall de Massalió / Mazaleón, la carretera A – 1412.. En trobar
aquesta carretera, ens caldrà agafar-la, per tal de fer una fillola i una nova aturada. Així,
arribarem a l poble, des d´on ens caldrà anar cap a la Telleria. Aquesta es troba a uns 2
Km del poble, anant cap al SW, remuntant el Barranc de Quixal o Barranc d´Alcañiz. A
la teuleria farem una nova parada, a uns 12 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets. Aquests materials són de
l´Oligocè i pertanyen al Grup Castellote – Guadalope. Es tracta de nivells de lutites
(molt sovint són calcolutites) i de gresos, de tonalitats ocres. Sovint es fan palesos
paleocanals per diferents indrets.
Aquests materials lutitics han estat explotats prop d´aquí, per tal d´esser emprats
com a matèria prima per a una antiga teuleria (telleria). Aquesta, forma part del
Patrimoni Miner de la comarca del Matarranya / Matarraña. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 3
Restes de la teuleria (telleria) de Massalió / Mazaleón

PARADA 4. POBLAT IBÈRIC, (terme municipal de Calaceit / Calaceite,
comarca del Matarranya). (Full 470)
Després de realitzar la parada anterior, cal retornar al poble de Massalió /
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Mazaleón, per tal de retornar a la carretera A – 1412 i despès a la N – 420, de nou. En
arribar a aquesta darrera, cal continuar el recorregut de l´itinerari cap a llevant. Així,
arribarem a Calaceit / Calaceite. Després, cal continuar cap al Sud per la carretera que
condueix cap Queretes / Cretas, la A – 1413. A la sortida de Calaceit, arribarem a l´indret
on hi ha un interessant Poblat Ibèric, situat a 1´5Km al Sud de Calaceit, per sobre de la
carretera. L´accés és molt senzill, ja que es troba molt ben senyalitzat. En aquest lloc farem
una nova aturada, a uns 20 Km de la parada anterior
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a les aturades
anteriors, els quals en un principi eren del Grup Castellote – Guadalope i ara hem anat
passant al Grup Montsant. Així, per aquests indrets es fan palesos els materials dels nivells
groguencs de la Formació Flix. Entre aquests es fa palesa la presència de lutites,
calcolutites i nivells sorrencs. Sovint s´observen paleocanals, amb conglomerats.
Aquest poblat ibèric, es troba situat sobre el Turó de Sant Cristòbal, per on
abunden força els paleocanals. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 4
Turó de San Cristobal, per on es troba el Poblat Iber de Calaceit. El turo es troba alairat situantse entre paleocanals

PARADA 5. TELLERIES D´ARENYS DE LLEDÓ, (terme municipal
d´Arenys de Lledó, comarca del Matarranya / Matarraña). (Full 496)
Després de fer l´aturada anterior, cal fer una nova fillola cap al Sud, per la carretera
A – 1413. Així, ens caldrà anar cap a les immediacions del seu Km 8, des d´on surt un
camí de terra que condueix en uns 1´5 – 2 Km cap el Mas de Toribio i cap el Mas Jerra.
Per aquest indret farem una nova aturada, que ara serà doble, a uns 8´5 – 9 Km de la
parada realitzada anteriorment.
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En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les
aturades anteriors. Es tracta dels nivells de lutites, calcolutites i gresos de l´Oligocè, que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Per aquests indrets, es fa força palesa la
Formació Flix.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5
Telleria del Mas de Toribio. Arenys de Lledó

FOTOGRAFIA 8. PARADA 5
Telleria del Mas Jerra. Arenys de Lledó
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En aquesta zona, han estat explotats els nivells lutítics i els calcolutítics, de cara a
ser emprats com a matèria prima per unes teuleries (telleries) que hi havia. Tot i que es
troben sense protecció, aquests elements dormen par del Patrimoni Miner de la comarca
del Matarranya. Cal dir que hi ha dues teuleries (telleries) relativament pròximes.
FOTOGRAFIES 7 i 8.

PARADA 6 - CONDICIONAL. RIU ALGARS, (termes municipals de
Caseres i d´Arenys de Lledó / Arens de Lledó, comarques de la Terra Alta i
del Matarranya / Matarraña). (Full 470)
Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar a la població de Calaceit /
Calaceite i a la carretera N – 420. A partir d´aquí, caldrà anar cap a llevant, cap a
Gandesa. En aquest recorregut, arribarem al pont de la carretera sobre el riu Algars. Per
aquest indret farem una nova aturada, a uns 16 Km de la parada anterior. Cal dir que
aquest indret es troba al límit de les comarques del Matarranya / Matarraña i de la Terra
Alta, entre les comunitats aragonesa i catalana.
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a les aturades
anteriors. Així, hem vist afloraments de calcolutites, lutites i gresos de tonalitats ocres de
l´Oligocè. Aquests materials que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, pertanyen a la
Formació Flix. Aquests són els materials que hi ha a l´indret de l´aturada.
En aquest lloc es pot veure el riu Algars, com serpenteja entre els materials
anteriors, formant meandres. També es poden veure diferents explotacions properes
d´àrids, els quals han estat extrets de les terrasses del riu, tot i que avui es troben
aturades.

PARADA 7. MIRADOR DE LA BATALLA DE L´EBRE, (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
Gandesa (la N – 420). Ben aviat trobarem per la dreta la carretera local que ve de Caseres,
la TV – 3344. Més endavant (a uns 10 Km de la cruïlla anterior), trobarem l´esquerra la
carretera que ve de Casp (la C – 221). I poc després, per la dreta, la que ve de Bot (la T –
362). Quasi immediatament després, trobarem la cruïlla d´on surt el trencall cap el
Mirador de la Batalla del Ebre. Aquí farem una nova aturada, a uns 13 Km de la
darrerament feta
En aquest recorregut, haurem continuat trobant els materials cenozoics dels que
hem parlat a les aturades anteriors. Aquests són també els materials que afloren a l´indret
de la present aturada, per on es fan ben palesos els paleocanals de conglomerats, entre els
nivells de lutites, calcolutites i gresos de tonalitats ocres de la Formació Flix.
Des d´aquest indret es pot gaudir d’un bon lloc d´observació dels voltants de
Gandesa, els quals en bona part es situen dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre. Tot i
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així, més cap al Sud de la població, es fan ben palesos els relleus mesozoics que
constitueixen la Serralada Prelitoral Catalana.

PARADA 8 - CONDICIONAL. INICI DE LA CARRETERA A 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 Gandesa (la N – 420). Després d´un recorregut proper als 4 Km hi arribarem. En
ser-hi, ens caldrà agafar la carretera que es dirigeix cap a Villalba dels Arcs, la TV –
7231. Quasi en agafar-la, farem una nova aturada, la darrera d´aquest recorregut. La
farem a uns 6 Km de l´anterior, aproximadament.
En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials dels que hem parlat a
les aturades anteriors: els de la Formació Flix, de l´Oligocè. Aquests materials reblen la
Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets. 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.

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE
L´ITINERARI
_________________________________________________________
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VARIEDADES CATALANEAS DE
LA ZONA
ARENYS DE LLEDO
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MATARRANYA
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AREÑS DE LLEDÓ
CALACEITE
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MATARRAÑA
VALJUNQUERA
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 12
Recorregut 3, pp 37 – 44

ITINERARI GEOLÒGIC GEOAMBIENTAL PER
LES COMARQUES DEL BAIX LLOBREGAT I DEL
VALLÈS OCCIDENTAL: DES D´OLESA DE
MONTSERRAT A RIBES BLAVES, A SANT PERE
SACAMA, AL COLL VENTÓS, AL PLA DEL FIDEUER,
AL COL CENDRÓS I A OLESA DE MONTSERRAT,
DE NOU
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENT PREVI
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.
En aquesta ocasió, el recorregut s´efectuarà a peu, tot anant per corriols i senders.
Tot i així, una part del recorregut es realitzarà pel costat de la carretera, per la qual
cosa, es fonamental de tenir la suficient cura. Això succeirà entre Olesa de Montserrat i
Ribes Blaves. La resta del recorregut es farà per camins de terra i pels carrers d´Olesa de
Montserrat.
A l’igual que als altres itineraris realitzats fins ara, recomanem tenir la màxima
cura de respecte cap al Medi Natural i cap al Medi Ambient al llarg de tot el
recorregut, i també fora d´ell.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, el recorregut del present itinerari discorrerà en la seva major
part pel Sistema Mediterrani (una de les tres unitats geològiques que constitueixen el
nostre país), i més concretament per dues de les seves sots unitats més externes: la
Serralada Prelitoral Catalana (per on discorrerà la major part del recorregut i on
finalitzarà) i per la Depressió Prelitoral Catalana (per on s´iniciarà i finalitzarà el
recorregut, a Olesa de Montserrat). Tot i així, molt puntualment, també es passarà per la
Depressió Geològica de l´Ebre.
També cal dir, que el recorregut de l’itinerari s´efectuarà per les comarques del
Vallès Occidental i la del Baix Llobregat, ambdues de la Iª Regió (o Regió de Barcelona).
Tot i això, la major part del recorregut es realitzarà per la segona de les comarques
esmentades.

27

Així, el recorregut s’iniciarà a la població d´Olesa de Montserrat i tot seguit el
recorregut es desplaçarà cap als indrets de Ribes Blaves, Sant Pere Sacama, el Coll Ventós,
per a retornar finalment cap a Olesa de Montserrat, per on finalitzarà. Bona part d’aquest
recorregut es farà per la comarca del Baix Llobregat, pel terme d´Olesa de Montserrat. Tot
i així, es faran algunes petites incursions dintre de la comarca del Vallès Occidental, pels
termes de Viladecavalls del Vallès i de Vacarisses.

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 l’estructura de la Depressió Prelitoral Catalana (del Sistema
Mediterrani), per on s’efectuarà el primer tram del recorregut, entre Olesa de
Montserrat i el paratge de Ribes Blaves. I també al final del recorregut, de nou per les
immediacions d´Olesa.
2.- Observació dels materials miocènics que constitueixen la Depressió
Prelitoral Catalana. I tanmateix dels materials més recents del Cenozoic; això és: del
Pleistocè i de l´Holocè.
3.- Observació de l’estructura de la Serralada Prelitoral Catalana, per la qual
discorrerà la major part de recorregut del present itinerari, entre Ribes Blaves, Sant Pere
Sacama i Olesa de Montserrat.
4.- Observació dels materials paleozoics (de l´Ordovicià i del Silurià) i dels
mesozoics (exclusivament del Triàsic), els quals constitueixen la Serralada Prelitoral
Catalana, pels indrets on discorrerà el recorregut de l’itinerari, entre els indrets
anteriorment esmentats.
5.- Observació de la Depressió Geològica de l´Ebre i dels materials cenozoics
que la reblen. La trobarem molt puntualment, al Pla del Fideuer, al terme de Vacarisses
(Vallès Occidental). Aquests materials pertanyen al Paleocè i a l´Eocè, fonamentalment.
6.- Observació de les relacions estructurals entre les dues unitats geològiques
acabades d’esmentar: entre la Depressió Prelitoral Catalana i la Serralada Prelitoral
Catalana, ambdues del Sistema Mediterrani. I també de les relacions estructurals entre
aquest i la depressió Geològica de l´Ebre.
7.- Observació al llarg del recorregut (i a distancia) dels impactes creats per les
obres públiques (com l´Autopista) i per les explotacions mineres (la pedrera de Coll
Cardús). I en tot cas: observació de les restauracions dutes a terme, si es dona el cas.
8.- Observació, al llarg del recorregut dels indrets relacionats amb el Patrimoni
Geològic. Així, cal fer esment dels interessants paratges de Ribes Blaves i Sant Pere
Sacama, entre altres.
9.- Observació, al llarg del recorregut dels indrets relacionats amb el Patrimoni
Miner. Així, caldrà fer esment de les restes de la Teuleria de Sant Pere Sacama.
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ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa als antecedents relacionats amb altres itineraris geològics, que discorrin
per aquesta zona, ens referirem a diferents treballs nostres: MATA-PERELLÓ (1984,
1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2009, 2012 i 2013). Fora d’aquests, no en
coneixem cap altre.
Pel que fa amb els treballs relacionats amb els caràcters generals de la geologia
de la zona, ens referirem als següents antecedents: GUIMERÀ et altri (1992), , RIBÁ
(1976).
Més endavant, dintre de l’apartat
BIBLIOGRÀFIQUES ja ens referirem a tots ells.

dedicat

a

les

REFERENCIES

RECORREGUT DE L’ITINERARI
El recorregut del present itinerari començarà dintre de la comarca del Baix
Llobregat , a la població d´Olesa de Montserrat, per on es realitzaran las primeres
aturades d’aquest itinerari. Després, el recorregut es dirigirà cap als paratges de Ribes
Blaves (per on s´efectuarà una aturada). Aquest recorregut caldrà fer-lo amb molta cura
pel costat de la carretera. També es farà una aturada abans d´arribar-hi
Tot seguit, el recorregut es dirigirà cap al paratge de Sant Pere Sacama. En aquest
tram ascendent, s´aniran fent diverses aturades. Posteriorment, des de l´ermita acabada
d´esmentar, el recorregut es dirigirà cap al Coll Ventós, cap al Pla del Fideuer i cap el Coll
Cendrós. En aquest trajecte es faran diverses aturades.

MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT
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Posteriorment, es baixarà cap a Olesa de Montserrat, per on finalitzarà aquest
recorregut efectuat totalment a peu. Aquest darrer tram, caldrà fer-ho amb molta cura, ja
que alguns indrets anirem pels carrers d´Olesa.
Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que serà
de 13´92 Km. En aquest recorregut es faran 11 aturades. Es començarà a una alçada de 83
metres, per anar pujant fins als 490, baixant després als 83 metres inicials.

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 Topogràfico
Nacional" a escala 1:50.000, de l´Instituto Geográfico Nacional, on es troba l’aturada, que
en aquest cas seran sempre els fulls 391 (o d´Igualada) i 392 (dit de Sabadell).
Així doncs, la relació ordenada de les parades que composen aquest itinerari, és la
següent:

PARADA 1 - CONDICIONAL. SORTIDA D´OLESA DE MONTSERRAT
CAP A TERRASSA, CARRETERA B – 120, (terme municipal d´Olesa de
Montserrat, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat Nord ). (Full 392).
El recorregut de l’itinerari començarà a la població d´Olesa de Montserrat, al
bell mig de la ciutat. Concretament, l´iniciarem a l´Estació dels Ferrocarrils Catalans, al
seu aparcament. Després de travessar la ciutat, caldrà sortir per la carretera B – 120, la
qual es dirigeix cap a Terrassa. A la sortida d´Olesa, podem fer la primera aturada.
Aquesta població es troba dintre de la Depressió Prelitoral Catalana, entre
afloraments dels materials cenozoics del Miocè que la reblen. Tot i així, aquests materials
no es fan palesos, ja que es troben recoberts per sediments terrígens del Quaternari. Així,
la ciutat d´Olesa es troba totalment situada sobre aquests darrers materials.

PARADA 2. PARATGE DE RIBES BLAVES, (terme municipal d´Olesa de
Montserrat, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat Nord). (Full 392).
Després de fer l’aturada anterior, cal sortir d´Olesa de Montserrat, per la
carretera que es dirigeix cap a Terrassa i Vacarisses (la B – 120). En arribar a l´indret de
Ribes Blaves, farem la primera aturada, després de recórrer uns 4 Km des de l´inici del
recorregut a la parada anterior.
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En aquest trajecte, en un principi hem anat trobant els materials esmentats a la
parada anterior, els quals sovint s’han trobat recoberts per terrenys detrítics quaternaris.
Tot i així, prop de l´indret de l’aturada s’han anat trobant afloraments dels materials
paleozoics de l´Ordovicià. Aquests materials paleozoics estan constituïts per fil·lites
vinoses, metapsamites o gresos metamorfitzats, i esquists grisos i negres. Uns i altres
estan, sovint, travessats per filons de quars.
L´indret de Ribes Blaves, on estem ara situats, està ubicat sobre la falla que posa
en contacte els materials paleozoics amb els miocènics que constitueixen la Depressió
del Vallès (nom local de la Depressió Prelitoral Catalana). Aquest nom (“Ribes
Blaves”), ve del color que prenen els materials de la bretxa de falla, procedents de la
trituració d’esquists i psammites. La falla en qüestió, té una direcció E-W, constitueix el
contacte entre la Serralada Prelitoral i la Depressió abans esmentada, essent el seu salt
de més de 2000 m (d’acord amb els sondejos fets al Vallès). La bretxa de falla té una
amplada de quasi 100 m, i està formada per materials paleozoics trinxats i triturats, entre
els quals es troben alguns tascons, formats per esquists, sense triturar.
Per d’altra banda, es molt interessant veure la típica morfologia de “Bad-lands”,
(o Xaragalls) desenvolupada entre els materials que formen la bretxa de falla. Sense cap
mena de dubte, aquest indret constitueix un immillorable exemple de l’esmentada
morfologia. Sobre els materials paleozoics trinxats, s’han originat profundes
torrentades, que es dirigeixen majoritàriament cap a la Riera de Sant Jaume. Relacionats
amb els xaragalls, és freqüent trobar bons exemples d’estructures piramidals.
També és interessant observar la forta erosió remuntant de la Riera de Sant
Jaume, en direcció W, que a la llarga pot arribar a la captura del Torrent de Coll Blanc,
que fa el desguàs de Ribes Blaves per la seva part occidental. L’esquema és el següent:
ESQUEMA 1. FOTOGRAFIA 1.

S. Silurià (esquists, psammites) i Ordovicià (pissarres i esquists)
Mi. Miocè (gresos i conglomerats)
Pmi. Materials post-miocènics (gresos amb llits de conglomerats)
BxF. Bretxa de Falla
Ts. Tascons de Silurià

ESQUEMA 1 Tall reproduït de MATA-PERELLÓ (1984a)
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 2
Aspecte dels xaragalls (bad-lands) desenvolupats a Ribes Blaves, sobre la milonita de la falla

PARADA 3. OBSERVACIÓ DELS PLECS I FRACTURES ALS
MATERIALS DE l´ORDOVICIÀ, CAMÍ DE SANT PERE SACAMA
(terme d’Olesa de Montserrat, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del
Baix Llobregat - Nord). (Full 392).
Des de la parada anterior, cal continuar (molt breument) per la carretera que es
dirigeix cap a Terrassa. A uns 0´2 Km es trobarà un trencall, per l’esquerra, que ens caldrà
agafar, per tal de continuar per aquest camí-carreter, que es dirigeix cap a l’ermita
romànica de Sant Pere Sacama. Així, podem fer una nova aturada a uns 0´3 Km de l´inici
d´aquest camí, a uns 0´5 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, fins arribar a la cruïlla, s’han anat tallant els materials
paleozoics, els quals es troben constituïts per nivells d’esquistos i de llicorelles. Així, tot
aquest recorregut, s’haurà efectuat entre els materials paleozoics de la Serralada Prelitoral
Catalana, constituïts per nivells de pissarres que pertanyen primer al Silurià, i després a
l´Ordovicià. Aquests materials es troben sovint travessats per petits filonets de quars, i
també per falles. Per d’altra banda, es poden trobar bons exemples de plecs en knick i
plecs en chevron, com els que es poden veure a uns 300 m de l´inici d’aquest camí.
FOTOGRAFIA 2.
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 3
Aspecte de les fracturacions i dels plecs entre els materials de l´Ordovicià

Sovint, aquests materials es troben recoberts per depòsits detrítics de peu de mont,
formats per fragments de pissarres, sovint alterades i meteoritzades a argiles.

PARADA 4. LA TEULERIA DE SANT PERE SACAMA, (terme municipal
d’Olesa de Montserrat, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix
Llobregat - Nord). (Full 392).
Des de la parada anterior, cal continuar pel camí ascendent que es va dirigint cap
l’ermita romànica de Sant Pere Sacama. A uns 300 m abans d’arribar-hi, farem una nova
aturada en una antiga teuleria, recentment restaurada. Així, des de la parada anterior,
haurem recorregut gairebé uns 1`2 Km.
Al llarg d’aquest recorregut, des de la parada anterior, tot mirant cap al Sud i cap al
SE, es poden veure les diferents unitats geològiques que configuren els Catalànids (o
Sistema Mediterrani). Així, en primer terme es pot veure la Serralada Prelitoral Catalana
(on ara estem situats).
Més enllà es pot veure la Depressió Prelitoral Catalana (on es situen les properes
poblacions d´Olesa, Abrera i Esparreguera). I més enllà es pot veure la Serralada Litoral
Catalana (amb els relleus del Bloc de Garraf i de Collserola). I fins i tot, més enllà es pot
veure la Depressió Litoral Catalana (amb el delta del Llobregat)..
Per d´altra banda, en aquest recorregut, fins arribar a on som ara, s’han anat tallant
els materials paleozoics, els quals es troben constituïts per nivells d’esquistos i de
llicorelles. Aquests materials son similars als que hem vist a l´aturada anterior.
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Com a la parada anterior, molt sovint, aquests materials es troben recoberts per
depòsits detrítics de peu de mont, formats per fragments de pissarres, sovint alterades i
meteoritzades a argiles. Precisament, en aquest indret han estat utilitzats aquests materials
per a la fabricació de teules. Així, ara veiem una vella teuleria, recentment restaurada.
FOTOGRAFIES 3 i 4.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 4
Restes de la Teuleria de Sant Pere Sacama

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4
Un altre aspecte de la teuleria restaurada

Cal dir que aquesta teuleria es un element molt important del nostre Patrimoni
Miner, que cal conservar. Cal dir que fa uns anys va ésser restaurada i netejada, ja que es
trobava coberta totalment de sediments.

PARADA 5. ERMITA DE SANT PERE SACAMA, (terme municipal
d´Olesa de Montserrat, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix
Llobregat - Nord). (Full 392).
Des de la parada anterior, cal continuar pel camí que es dirigeix cap a l’ermita
romànica de Sant Pere Sacama. Em arribar.- hi, a uns 300 metres després d’haver fet
l’altra parada, en farem una altra.
En aquest recorregut, fins arribar-hi, haurem anat trobant els materials esmentats al
trajecte anterior: els materials paleozoics constituïts per nivells d’esquistos i de llicorelles.
Així, tot aquest recorregut, s’haurà efectuat de nou entre els materials paleozoics de la
Serralada Prelitoral Catalana. Aquests materials es troben sovint travessats per petits
filonets de quars, i també per falles.
A l’ermita de Sant Pere Sacama, es troba el contacte discordant entre els materials
paleozoics anteriorment esmentats (els quals pertanyen molt probablement a l´Ordovicià i
al Silurià) i els nivells inferiors mesozoics (els quals pertanyen al Triàsic Inferior; és a dir
al Buntsandstein). En aquest indret, els conglomerats basalts del Buntsandstein apareixen
en situació vertical. Donada la seva resistència a l’erosió destaquen sobre els materials
circumdants, produint la formació d´hogbacks o d’espases. Precisament, sobre una
d’aquestes espases es on es troba situada i enlairada l’ermita de Sant Pere Sacama, on ara
ens trobem.

34

També cal dir que aquests conglomerats són de caràcter quasi exclusivament
quarsífer, amb ciment i matriu silícica. Per d’altra banda, cal dir que sovint contenen petits
creixements de BARITINA, situats entre el ciment silici.
Precisament, des del darrere de l’ermita, es possible veure els indrets de l´esmentada
aturada. Tanmateix es pot veure l’aflorament gairebé continuat dels materials basals del
Buntsandstein, entre aquella parada i la present. L’esquema d’aquests contacte, és el
següent. ESQUEMA 2.
Per d’altra banda, des d’aquest indret, i en dies de bona visibilitat, es possible gaudir
d’una bona observació dels diferents sectors que constitueixen el Sistema Mediterrani.
Així, es pot veure la Serra de Collserola (de la Serralada Litoral Catalana), un ampli
sector de la Depressió del Vallès (Depressió Prelitoral Catalana), i també molts sectors de
la Serralada prelitoral Catalana, on ara ens trobem, con la Serra de Coll Cardús, o com les
Preditxes.
També es pot observar un extens sector de la Serra de l´Ubac, així com de Sant
Llorenç de Munt, que pertanyen a la Depressió Geològica de l´Ebre, i més concretament
als denominats Altiplans Meridionals.
Per d’altra banda, mirant cap a l´Est, es poden veure els reforçaments fets sobre
l’autopista, per tal d’evitar les contínues esllavissades que s’havien anat produint durant els
darrers anys, trobant-se ara aturades. FTOGRAFIA 5.

ESQUEMA 2. PARADA 5
Talls reproduïts de MATA-PERELLÓ (1984a)

35

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5
Les obres efectuades, per tal de fixar els despreniments a l´Autopista Terrassa - Manresa

PARADA 6 - CONDICIONAL. COLLET DEL CAMÍ A LA RIERA DE
SANT JAUME, (terme municipal d´Olesa de Montserrat, comarca del Baix
Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 392).
Des de la parada anterior, cal agafar un caminet cap a ponent, el qual es dirigeix
cap al Coll Ventós. Tot i així, poc després de fer la parada anterior, després de baixar de
l´indret on hi ha l´ermita, arribarem a un collet, d´on surt per la dreta un camí que baixa
cap a la Riera de Sant Jaume. Aquí farem una aturada, a menys de 0´1 Km de l´anterior.
En aquest breu recorregut, haurem anat trobant afloraments dels materials triàsics
del Buntsandstein. Precisament, en aquest indret on ara som, afloren per arreu les lutites i
els gresos de tonalitats rogenques.

PARADA 7. COLL VENTÓS, (terme d´Olesa de Montserrat, comarca
del Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 392).
Des de l’anterior parada, cal continuar pel caminet que es dirigeix cap a ponent.
En arribar al Coll Ventós farem una nova aturada, a poc més de 1´5 Km de
l´anteriorment realitzada.
Aquest caminet va seguint i tallant els materials del Buntsandstein, constituïts
per conglomerats silícics, gresos (igualment silícics) i lulites. Sobre tots ells predominen
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els gresos, que presenten coloracions blanques i rogenques, les lulites per la seva banda
són rogenques i contenen nivells de tonalitats verdes, rics en GLAUCONITA.
Molt sovint, entre els nivells de gresos, es fan força patents els fenòmens de
laminació creuada, com molt prop de l´indret per on hem fet l´aturada anterior. També,
molt ocasionalment hem trobat mineralitzacions cupríferes associades a red-beds, entre
els nivells dels gresos rogencs. Es tracta de mineralitzacions poc importants, amb
presencia de MALAQUITA.
Els conglomerats solament es troben al principi, prop de l’ermita. Per sobre del
Coll Ventós comencen a aparèixer els nivells del Muschelkalk Inferior, constituïts per
calcàries i dolomies, que pertanyen als seus estatges inferiors.
Tot i així, mes amunt d’aquests materials es poden veure uns trams rogencs
(amb gresos, lutites i calcolutites) que pertanyen al Muschelkalk Mig. I, més amunt
s’observen uns altres trams carbonatats (amb calcàries i dolomies), que pertanyen al
Muschelkalk Superior.
Des del Coll Ventós és possible veure una falla, situada a l’altra vesant del
Barranc de la Creu Beca, entre les Agulles i el Puig Cendrós. Es tracta d’una falla que
posa en contacte els nivells calcaris del Muschelkalk amb els materials paleozoics del
Silurià. L’esquema d’aquesta falla és: ESQUEMA 3 i FOTOGRAFIA 6.

S. Silurià (psamites i esquists) i Ordovicià (pissarres i esquists)
M1. Muschelkalk Inferior (calcaries i dolomies)
M2. Muschelkalk Mig (margues, gresos i argiles)
M3. Muschelkalk Superior (calcaries i dolomies)
ESQUEMA 3. PARADA 7
Talls reproduïts de MATA-PERELLÓ (1984a)
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 7
Falla del Coll Ventós

Per d´altra banda, el Coll Ventós i la casa del mateix nom, es troben situat sobre la
fractura acabada d´esmentar. FOTOGRAFIA 7.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 7
Situació del Coll Ventós. A la part alta, per sobre de la casa, hi afloren les calcàries triàsiques que
no es veuen a la fotografia
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PARADA 8. PLA DEL FIDEUER, (terme municipal de Vacarisses,
comarca del Vallès Occidental). (Full 392).
Des del Coll Ventós, continua el caminet que condueix cap el Pla del Fideuer,
on enllaça amb el que puja des del Pont del Terme del Mimó, i amb el que ve d’Olesa.
El caminet que surt del Coll Ventós, va sempre vorejant el Puig Ventós pel seu marge
occidental. A poc més de 1´5 Km, farem una nova aturada.
Durant bona part del recorregut es van trobant els nivells de Muschelkalk
Inferior, constituïts per calcàries i dolomies, alternant amb petites capetes de margues.
Molt sovint apareixen fucoides, entre les alçàries. En conjunt la sèrie té una clara
inclinació cap el Nord.
Cap a la meitat del recorregut apareixen nivells lutitics de colors rogencs i
groguencs, que pertanyen al Muschelkalk Mig. Més endavant es troben uns altres
nivells calcaris i dolomítics, molt semblants als primers però del Muschelkalk Superior.
Tota aquesta disposició, és perfectament visible a l’altre cantó de la Vall del Barranc de
la Creu Beca, que correspon a la vessant oriental del Puig Cendrós, molt propera ja a la
nostra posició.
Molt prop del Pla del Fideuer, es troba el contacte entre els materials triàsics
del Muschelkalk Superior i els nivells bassals del Paleocè, formats per conglomerats i
bretxes calcàries, alternant amb gresos rogencs. El contacte és mitjançant una falla
inversa, que es fa palesa en indrets situats més al W, per sota de Sant Salvador de les
Espases. L’esquema corresponent a aquest indret és el següent: ESQUEMA 4.

S. Silurià i Ordovicià
B. Buntsandstein
M1. Muschelkalk Inferior (calcaries i dolomies)
M2. Muschelkalk Mig (lulites i gresos)
M3. Muschelkalk Superior (calcaries i dolomies)
P-E. Paleocè - Eocè (conglomerats i gresos)
ESQUEMA 4. PARADA 8
Talls reproduïts de MATA-PERELLÓ (1984a)

El Pla del Fideuer està situat sobre els materials paleocènics - eocènics rogencs,
i constitueix la capçalera del Barranc de la Creu Beca, (del que hem fet esment en
diferents ocasions), així com del Torrent del Mimó, excavat entre els materials terciaris.
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PARADA 9.
COLL CENDRÓS, (terme municipal d´Olesa de
Montserrat, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat Nord). (Full 392).
Després de realitzar la parada anterior, cal agafar el camí que es dirigeix cap a
Olesa de Montserrat, passant pel Coll Cendrós. En arribar a aquest indret farem una
nova aturada, a poc més de 1 Km de la parada anterior.

ESQUEMA 5. PARADA7.
Fractura entre els nivells carbonatats del Muschelkalk Superior
Talls reproduïts de MATA-PERELLÓ (1984a)

FOTOGRAFIA 8. PARADA 9
Fractura entre els materials carbonatats del Muschelkalk Superior.
Immediacions del Coll Cendró

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a l´aturada
anterior. Així, haurem vist els nivells carbonatats del Muschelkalk Superior. A mig
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recorregut, haurem traspassat una fractura entre aquests materials. ESQUEMA 5 i
FOTOGRAFIA 8
Tot i així, prop de l´indret de l´aturada, començarem a veure afloraments dels
materials rogencs del Muschelkalk Mig, amb afloraments de gresos i de calcolutites
rogenques. Aquests materials, al mateix coll es troben en contacte per falla amb els del
paleozoic, com s´indica a l´ESQUEMA 3, de la PARADA 7.

PARADA 10. TORRENT DE LA CREU BECA, (terme municipal d´Olesa
de Montserrat, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix
Llobregat - Nord). (Full 392).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que es dirigeix
cap a Olesa de Montserrat, baixant pel Torrent del Creu Beca. En arribar a la base del
torrent, després de seguir un sinuós camí, podem fer una nova aturada, a poc més de un
altre Km des de la parada anterior.
En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials carbonatats del
Muschelkalk Inferior i també dels nivells de llicorelles paleozoiques. De fet, hem estat
baixant per la falla que ha quedat representada a l´ESQUEMA 3, de la PARADA 7.
Aquest tall, ara l´hem simplificat a l´ESQUEMA 6.

ESQUEMA 6. PARADA8.
Simplificació del Tall Geològic de l´ESQUEMA 3
Talls reproduïts de MATA-PERELLÓ (1984a)

PARADA 11 - CONDICIONAL. ENTRADA A OLESA DE MONTSERRAT
CAP A TERRASSA (terme municipal d´Olesa de Montserrat, comarca del
Baix Llobregat ). (Full 392).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal baixar pel camí que poc a poc es va
apropant a la població d´Olesa de Montserrat. En arribar-hi, farem una nova aturada,
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prop del Camp de Futbol. Així, haurem efectuat un recorregut descendent, proper als 4 –
5 Km, aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant els afloraments de les llicorelles
paleozoiques, que fonamentalment pertanyen a l´Ordovicià i ocasionalment al Silurià.
Aquests són els materials que apareixen a l´indret de l´aturada. FOTOGRAFIA 9

FOTOGRAFIA 9. PARADA 11
Afloraments dels materials paleozoica prop d´Olesa de Montserrat
Aquí es poden veure molt be, als afloraments de les típiques llicorelles

Molt sovint, aquests materials es troben recoberts per terrenys recents de l´Holocè,
de caràcter detrític, formats pels típics depòsits detrítics de peu de mont o de depòsits de
vessant.

EN AQUEST INDRET FINALITZA L’ITINERARI
___________________________________________________________
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RECORREGUT A PEU DE RECERCA GEOLÒGICA,
GEOAMBIENTAL I MINERALÒGICA PER LA
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT: DES
D’ESPARREGUERA A LA COLÒNIA SEDÓ, A
ROQUES
BLAVES,
A
CAN
FONT
I
A
ESPARREGUERA
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENTS PREVIS
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ...,
aquest constarà de diverses parades. Però, sols si es disposa del temps suficient, podrà
efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir
de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.
Pel que fa als camins per on transitarà el recorregut de l´itinerari, cal dir que en
general es trobaran en bones condicions. Tot i així, sempre que sigui possible, recomanem
demanar la màxima informació, en relació al estat real dels camins. També cal dir que la
totalitat d´aquest recorregut el farem a peu.
En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura,
al llarg de tot el recorregut; de l´itinerari.

BREU INTRODUCCIÓ
El recorregut del present itinerari discorrerà, en la seva totalitat per una sola unitat
geològica: pel Sistema Mediterrani (i més concretament, ho farà per dues de les quatre sots
unitats que el constitueixen: per la Depressió Prelitoral Catalana (per on s’iniciarà i
finalitzarà el recorregut, a Esparreguera) i per la Serralada Prelitoral Catalana (per on es
desenvoluparà la major part del recorregut). Tot i així, el recorregut es situarà en la seva
major part dintre de la primera sots unitat.
Així, l´itinerari s’iniciarà a la localitat d’Esparreguera (per les immediacions de
Can Comella), des d´on es farà un breu recorregut pels carrers, anant fins a l´Església de
Santa Eulàlia. Després es baixarà cap a la Colònia Sedó. Tot aquest recorregut, s´haurà fet
per la Depressió Prelitoral Catalana. Així, en aquest tram, s´haurà circulat entre
afloraments miocènics, recoberts per terrenys del Pleistocè i de l´Holocè.
Posteriorment, el recorregut remuntarà la Riera del Puig (o Riera de Roques
Blaves) fins arribar al Pla de Can Font. Aquest tram es realitzarà íntegrament per la
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Serralada Prelitoral Catalana. En aquest tram, s´aniran trobant afloraments paleozoics
(del Silurià i especialment de l´Ordovicià); així com afloraments mesozoics (del Triàsic,
exclusivament), tot i que predominaran els primers.
I, finalment, el recorregut es dirigirà de nou cap a Can Comelles, transitant-se de
nou per la Depressió Prelitoral Catalana. En aquest tram, es tornaran a trobar afloraments
cenozoics, del Miocè, coberts per terrenys més recents del Pleistocè i de l´´ Holocè.
Per d’altra banda, el recorregut de l´itinerari, s´haurà desenvolupat totalment dintre
de la comarca del Baix Llobregat i dintre del terme d´Esparreguera, exclusivament.

OBJECTIUS FONAMENTALS
Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en el recorregut d´aquest
itinerari, es poden concretar en els següents aspectes generals:
1.- Observació del Sistema Mediterrani, així com de les diferents sots unitats que la
constitueixen i per les quals discorre el recorregut del present itinerari. Concretament: per
la Serralada Prelitoral Catalana i per la Depressió Prelitoral Catalana.
2.- Observació i descripció dels materials paleozoics (exclusivament del Silurià i
de l´Ordovicià, així com de diversos afloraments granítics) i dels mesozoics (del Triàsic),
amb un clar predomini dels primers. Aquests materials constitueixen el subsòl la Serralada
Prelitoral Catalana, pels voltants dels indrets pel quals discorrerà el recorregut de
l´itinerari.
3.- Observació i descripció dels materials terciaris neògens (i més concretament del
Miocè), els quals formen part de la Depressió Prelitoral Catalana, i que nosaltres
trobarem pels voltants d’Esparreguera. Molt sovint, aquets materials es troben recoberts
per terrenys del Pleistocè i de l´Holocè.
4.- Observació de les estructures locals d’aquests materials esmentats als paràgrafs
anteriors, al llarg del recorregut de l´itinerari, així com de les relacions existents entre les
sots unitats que constitueixen el Sistema Mediterrani per aquests indrets (concretament per
la Depressió Prelitoral Catalana i la Serralada Prelitoral Catalana).
5.- Observació, si s’escau, de diverses explotacions mineres, antigues i actuals,
situades al recorregut de l´itinerari. I en aquest cas: interpretació dels impactes
mediambientals provocats per les explotacions mineres sobre el Medi Natural i sobre el
Medi Ambient. I en tot cas de les restauracions dutes a terme per tal de corregir els
impactes.
7.- Observació de Patrimoni Geològic i del Patrimoni Miner, que anirem trobant
al llarg d’aquest itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents parcials,
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de tipus bibliogràfic referent a diferents parts del recorregut del mateix; es tracta de
MATA-PERELLÓ (1986, 1997, 2001, 2006, 2007. 2012a, 2012b i 2013). Trets d’aquests
antecedents, no en tenim coneixement de cap altres.
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). Tanmateix, farem esment de les fulles de IGME (1976a i 1976b) relativa a la zona
per on discorre el recorregut del present itinerari.
Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a
l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.

RECORREGUT DE L´ITINERARI
L’iniciï del recorregut de l´itinerari, s´iniciarà a la població d´Esparreguera
(situada al Baix Llobregat). Molt prop del poble es realitzaran dues aturades, les primeres
d´aquest recorregut. Una d´elles es realitzarà al bell mig del poble, prop de la seva Església
Parroquial. Després, el recorregut baixarà cap a la Colònia Sedó. Posteriorment, el
recorregut remuntarà la Riera del Puig (o Riera de Roques Blaves) fins arribar al Pla de
Can Font, des d´on es retornarà cap a Esparreguera, concretament a les immediacions de
Can Comelles.
Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que serà
d´uns 6´78 Km i una mica més. En aquest recorregut es faran 7 aturades. Es començarà a
una alçada de 203 metres, per a baixar fins als 82 m. Després es començarà a pujar fins als
240 m, baixant fins als 203 m inicials.

MAPA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI
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DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI
Com ja es habitual, s’estructurarà en una sèrie d’estacions (parades o aturades), en
les qual es faran descripcions geològiques o mineralògiques, si s’escau. En cada cas
s’indicarà el número del mapa topogràfic a escala 1:50.000 on es troba l´indret.
En aquest cas, el recorregut de l´itinerari passarà exclusivament per un dels fulls
del mapa anterior. Concretament ho farà pel full 392 (o de Sabadell) de l´"Instituto
Geográfico y Catastral", realitzat a l’escala de 1:50.000. Així doncs, la relació i descripció
de les aturades que composen aquest itinerari, és la següent:

PARADA 1. ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA EULÀLIA, (terme
municipal d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat). (Full 392).
Després de fer la sortida prop de l´explanada des de les immediacions de Can
Comelles, cal fer un recorregut urbà per Esparreguera, per tal d´anar cap a l´Església
Parroquial, recentment restaurada. Així, haurem recorregut poc menys de 1 Km des de
l´inici del recorregut, aproximadament..
En aquest recorregut, hem anat caminant pels carrers del poble. Aquest es troba
sobre uns sediments detrítics del Pleistocè i de l´Holocè. Per d´altra banda es situen sobre
els materials miocènics de la Depressió Prelitoral Catalana.
En arribar a l´Església Parroquial d´Esparreguera, podem veure com aquesta ha
estat construïda amb blocs de conglomerats montserratins, la qual cosa constitueix un
exemple quasi únic, en aquest tipus de construccions. Així, per arreu es poden veure els
materials pinyolencs, a l´esmentada església. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Lateral de l’església, amb els conglomerats emprats a la construcció.
48

PARADA 2. TEULERIA DE LA COLÒNIA SEDÓ, (Colònia Sedo, terme
municipal d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix
Llobregat - Nord). (Full 392).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal sortir d´Esparreguera, per la carretera
que condueix cap a la propera Colònia Sedo, per tal d´arribar a les seves proximitats i fer
una nova aturada del recorregut. Aquí, prop d´on estava l´antiga teuleria, farem una nova
aturada, just quasi a l´entrada de la Colònia. Així, haurem recorregut uns 1´2 Km més. Cal
dir que en aquest recorregut, haurem trobat corriols, que ens poden estalviar part del
recorregut.
Aquest indret es troba situat a la Depressió Prelitoral Catalana, per on hem fet tot el
recorregut des de la parada anterior. Així, per arreu es veuen afloraments dels materials
miocènics superiors que la reblen per aquests indrets. També es fan molt evidents els
sediments del Pleistocè i de l´Holocè, que recobreixen als materials anteriors. Tot i que ens
trobem molt a prop del contacte d´aquesta unitat geològica amb la Serralada Prelitoral
Catalana.
Des d´aquí, mirant cap el NW es veu la antiga xemeneia de la Teuleria de la
Colònia Sedo. Constitueix un element del Patrimoni Miner de la comarca del Baix
Llobregat. FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Xemeneia de l´antiga Teuleria de la Colònia Sedo (Esparreguera)

Per d´altra banda, cal dir que possiblement s’aprofitaven uns nivells argilosos
miocènics, intercalats entre els trams detrítics que afloren per arreu.
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També cal dir que des d´aquest indret, situat per sobre de la Colònia Sedó, es van
veient nombroses explotacions d´àrids per a la construcció, algunes de les quals ja han fet
tasques de restauració mediambiental, però no pas totes.

PARADA 3. CAMI DELL DE LA RIERA DEL PUIG O DE ROQUES
BLAVES, (Colònia Sedó, terme municipal d´Esparreguera, comarca del Baix
Llobregat - Nord). (Full 392).
Després de fer l’aturada anterior, cal continuar cap a la Colònia Sedó, per tal
d´arribar a les seves proximitats. Quasi en arribar-hi, cal agafar el camí de terra que
condueix cap la Riera del Puig (o Riera de Roques Blaves). En començar a circular per la
llera de la riera, farem una nova aturada, a uns 450 metres de l´anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats al recorregut cap a
l´aturada anterior. Tot i això, van predominant els materials detrítics cenozoics més recents
(del Pleistocè i de l´Holocè) que aquí cobreixen als afloraments paleozoics, concretament
als nivells de les pissarres i dels esquistos de l´Ordovicià.
Es a dir, en aquest curt trajecte, hem passat de la Depressió Prelitoral Catalana,
(per on estàvem situats anteriorment, a les dues parades acabades de fer), a la Serralada
Prelitoral Catalana, per on estem ara.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
A la part baixa de l´aflorament: un aspecte de les pissarres de l´Ordovicià, triturades per la Falla
Nord del Vallès – Penedès, les quals formen part de la milonita de la falla
A la part alta, es veuen uns afloraments dels materials detrítics cenozoics de l´Holocè, els quals
formen part de la terrassa mitja del Llobregat, situada al Pla del Puig

Tot i així, en arribar a aquest indret es fa palès un aflorament de la milonita de la
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falla del Vallès – Penedès. En efecte, es tracta d´un aflorament de les pissarres trinxades,
com a conseqüència de la falla. Aquests materials formen alhora uns interessants
aixaragallaments. Gairebé es pot dir que els materials detrítics de l´holocè han fossilitzat la
falla, de una de les terrasses del Llobregat. FOTOGRAFIA 3.

PARADA 4. RIERA DEL PUIG O DE ROQUES BLAVES,
IMMEDIACIONS DE CA L´ESPERANÇA, (Colònia Sedó, terme municipal
d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 392).
Després de fer l’aturada anterior, cal continuar remuntant la Riera del Puig o Riera
de Roques Blaves. Així, anirem circulant per un pista en bon estat, la qual segueix la llera
del barranc, Poc després de l´aturada anterior, passarem per les immediacions de Ca
l´Esperança. Un cop sobrepassada, farem una nova aturada. Així, haurem recorregut poc
més de 0´5 Km, aproximadament.
En aquest recorregut, hem circulat sempre per la llera de riera, dintre de la
Serralada Prelitoral Catalana, entre afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià,
tot i que aquests es trobem triturats, com a conseqüència de la Falla Nord del Vallès
Penedès, la qual separa la serralada de la depressió. Així, aquestes pissarres que anem
trobant, formen part de la milonita (o bretxa) de falla. Per d´altra banda, com a l´aturada
anterior, molt sovint es troben recoberts per terrenys més recents, de caràcter detrític,
generalment de l´Holocè.

FOTOGRAFIA 4. PARADA $
Llera de la Riera del Puig o Riera de Roques Blaves, per on es troba la pista
La major part dels materials de la llera son pissarres de l´ordovicià, però també hi ha fragments de
gresos i de conglomerats de quars del Buntsandsteim, calcàries del Muschelkalk i conglomerats
carbonatats de l´Eocè (aquests darrers de procedència incerta)

També cal dir, que en recórrer la llera de la riera, hem anat trobant fragments
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arrossegats dels materials que es troben més amunt, generalment, hem vist gresos rogencs
del Buntsandsteim, conglomerats de quars (també del Buntsandsterim), fragments de les
calcàries del Muschelkalk. Però, també hem vist fragments dels conglomerats cenozoics de
l´Eocè, els quals no es troben a la riera, sinó a Montserrat. Això ens fa pensar en una
possible captura fluvial, per part del Llobregat, de la capçalera d´aquesta riera que anem
seguint, situada probablement a Montserrat. Per això trobem fragments dels conglomerats
montserratins, que ara no podrien arribar fins aquí, ja que els separa la Riera de la Salud.
Així, nosaltres ara anem circulant per la llera de la Riera del Puig o Riera de roques
Blaves. FOTOGRAFIA 4.
Per d´altra banda, en aquest recorregut, hem anat trobant per arreu, afloraments de
les pissarres de la milonita. Sobre aquestes, s´ha desenvolupat una activa erosió, donant
lloc a nombrosos xaragalls. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Un aspecte dels xaragalls desenvolupats sobre la milonita de la falla.
Riera del Puig o de Roques Blaves

PARADA 5. MIRADOR DE ROQUES BLAVES, (terme municipal
d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 392).
Després de fer l’aturada anterior, cal continuar pel camí que va seguint la llera de la
Riera del Puig o de Roques Blaves. Seguint el camí, aviat trobarem una tanca i el camí
començarà a pujar- Nosaltres l´anirem seguint fins arribar dalt del tot. En arribar-hi, farem
una nova aturada. Aquesta la farem a un mirador situat sobre la riera. Així, des de la
parada anterior, haurem efectuat un recorregut molt proper als 1´5 Km des de la parada
anterior.
Bona part d´aquest recorregut, l´hem fet entre afloraments dels materials
paleozoics de l´Ordovicià, els quals es troben situats a la Serralada Prelitoral Catalana.
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Així, aquests materials els hem anat seguint al llarg del primer tram d´aquest recorregut.
Hem anat trobant sovint filons de quars entre aquestes pissarres. Tanmateix hem trobat
plecs, microplecs i fractures entre aquests materials.
Més amunt, hem trobat afloraments dels gresos (i també de les calcolutites) del
Buntsandsteim, de tonalitat rogenca. Aquests materials els hem vist després de sobrepassar
la Falla de can Colomer (de la que en farem esment a l´aturada següent). En aquest indret,
afloren els nivells de gresos i de calcàries de tonalitats rogenques. Aquests materials del
Triàsic Inferior, del Buntsandsteim, es troben en contacte i en part encavalcats per
materials paleozoics de l´Ordovicià. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5
Contacte entre les pissarres de l´Ordovicià i les calcolutites roges del triàsic inferior
Immediacions del pla de Can Font

PARADA 6. PLA DE CAN FONT, (terme d´Esparreguera, comarca del
Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 392).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap a les proximitats del Pla de Can
Font. Aquí ens caldrà fer una nova aturada, aproximadament a uns 2´2 Km de la parada
realitzada anteriorment.
En aquest breu recorregut, haurem anat trobant afloraments dels materials rogencs
del Triàsic Inferior, del Buntsandsteim. Aquests materials sovint es troben recoberts per
terrenys del Pleistocè i de l´Holocè.
Des d´aquest indret, es pot veure una ampla panoràmica del Torrent de Roques
Blaves, per sobre del qual estem situats. Així es veuen interessants exemples de xaragalls
desenvolupats sobre aquests materials. Al respecte d´aquests, cal dir que es tracta de
llicorelles trinxades per la falla Nord del Vallès –Penedès, de color blavós. FOTOGR. 7.
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 6
Xaragall de Roques Blaves. Es veuen els materials rogencs del Buntsandstein (lutites roges), per
sobre de les llicorelles triturades per la falla. Esparreguera

En relació a la falla, hem de dir que no la veiem, encara que estem situats davant de
la seva bretxa de falla: les llicorelles trinxades que hem acabat d´esmentar. Aquesta falla
posa en contacte les llicorelles paleozoiques situades al Nord d´on ara som, i els materials
detrítics del Miocè, situats al Sud. Les primeres es troben a la Serralada Prelitoral
Catalana; mentre que les segones es troben a la Depressió Prelitoral Catalana.
Per d´altra banda, des d´aquest indret es pot veure una interessant finestra
tectònica, ja que per sota de les pissarres, apareixen (al fons del barranc) uns materials
rogencs amb gresos i calcolutites, que pertanyen al Triàsic Inferior, al Buntsandstein.
Tanmateix, mirant a l´altra banda del torrent, es pot veure una falla que posa en
contacte els materials rogencs del Buntsandstein amb les llicorelles de l´Ordovicià. La falla
es vertical i es fa palesa a diferents zones, enfront nostre. FOTOGRAFIA 8.
Des d´aquest lloc es pot gaudir de l´observació (a l´altra banda del torrent) dels
diferents materials triàsics, donant lloc a un interessant tall. Així, sobre els gresos i
calcolutites rogenques del Triàsic Inferior (del Buntsandstein), es poden veure els diferents
trams del Triàsic Mitjà: les calcàries i dolomies del Muschelkalk Inferior, els gresos i
calcolutites roges del Muschelkalk Mig i les calcàries i dolomies del Muschelkalk
Superior, al Coll de Can Colomer..
Tanmateix, per darrera de tots els materials anteriors, es poden veure els nivells de
conglomerats i bretxes calcaries de l´Eocè, tot formant part de Montserrat. Precisament,
aquesta muntanya es fa ja clarament palesa per darrera dels materials mesozoics, tot i que
entre uns i altres hi ha la Riera de la Salut, que baixa al Llobregat pels voltants de Ca
n´Estruc.
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 6
Falla vertical entre els materials paleozoics (dreta, grisos) i els mesozoics del triàsic inferior (a
l´esquerra, rogencs).
Aquesta falla l´hem creuat entre la PARADA 4 i la PARADA 5. Ja ens hem referit abans a ella
.

PARADA 7. CAMÍ DE CAN FONT, (terme d´Esparreguera, comarca del
Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 392).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar pel camí que es va dirigint cap a la
població d´Esparreguera. Poc abans d´arribar-hi, farem una nova aturada,
aproximadament a uns 0´3 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials cenozoics del Pleistocè
i de l´Holocè, els qual cobreixen als terrenys miocènics de la Depressió Prelitoral
Catalana, on estem ara situats. Aquests materials miocènics han quedat recoberts per
terrenys detrítics cenozoics més recents, del Pleistocè i de l´Holocè.
En aquest indret es fan palesos els materials del Pleistocè. Així, es possible veure
interessants exemples de podosòls; és a dir: de sols calcificats, fent-se paleses les
concrecions de calitja.

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT DE L´ ITINERARI
______________________________________________________________
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ITINERARI DE RECERCA GEOLÓGICA PER LA
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT: DES DEL
BALNEARI DE LA PUDA PEL TORRENT DE
L´AFRAU A SANT SALVADOR DE LES ESPASSES,
AL COLL DE SANT SALVADOR A CAN TOBELLA
I AL CAIRAT
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENT PREVI
En aquest itinerari (a l´igual que a d´altres ITINERARIS GEOLÒGICS...) es
realitzaran diverses aturades, les quals consistiran en la descripció de diferents
aspectes geològics i mineralògics.
El recorregut d´aquest itinerari es realitzarà totalment a peu, per diferents
indrets del terme municipal d´Esparreguera, de la comarca del Baix Llobregat,
especialment pels voltants de la Puda de Montserrat. Tot i això, en part del recorregut,
també es transitarà pel terme d´Olesa de Montserrat, d´aquesta mateixa comarca.
A l´igual que als altres itineraris realitzats fins ara, recomanem tenir la màxima
cura de respecte cap al Medi Natural i cap al Medi Ambient al llarg de tot el
recorregut, i també fora d´ell.

INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, aquest recorregut transitarà íntegrament per la zona de
contacte entre dues de les unitats geològiques que constitueixen el nostre país;
concretament entre el Sistema Mediterrani i la Depressió Geològica de l´Ebre. Tot i
així, la bona part del recorregut transitarà per la primera unitat geològica esmentada,
especialment per las primera part del recorregut. A la segona, ho farà íntegrament per la
Depressió geològica de l´Ebre, des de Sant salvador de les Espasses fins a la fi del
recorregut.
Així, el recorregut s´iniciarà a la Serralada Prelitoral Catalana (ubicada dintre
de la primera unitat geològica abans esmentada, el Sistema Mediterrani), per a finalitzar
de nou a aquesta unitat geològica, després de transitar durant bona part del recorregut
per la segona, per la Depressió Geològica de l´Ebre.
Per d´altra banda, el recorregut discorrerà per una de les comarques que
constitueixen la Regió de Barcelona: concretament per la del Baix Llobregat (pel terme
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d´Esparreguera, quasi exclusivament; tot i que a la primera part del recorregut vorejarà
el terme municipal d´Olesa de Montserrat, per on es farà la primera aturada).

OBJECTIUS FONAMENTALS
Els objectius fonamentals que s´esperen aconseguir en aquest itinerari es
centraran en els següents aspectes:
1.- Observació de l´estructura de la Serralada Prelitoral Catalana, per la qual
discorrerà part del recorregut del present itinerari, entre la Puda i el Cairat; així com dels
recorreguts que es faran, especialment pel camí que remunta el torrent de la Frau,
pujant a Sant Salvador de les Espasses.
2.- Observació dels materials paleozoics (de l´Ordovicià i del Silurià) i dels
mesozoics (del diferents trams del Triàsic), els quals constitueixen la Serralada
Prelitoral Catalana, pels indrets on discorrerà el recorregut de l´itinerari. Tanmateix,
s´observaran els materials mesozoics del Triàsic, per entre els quals transitarà també
part del recorregut de l´itinerari.
3.- Observació de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, per la qual
transitarà l´itinerari, als darrers trams del recorregut, especialment pels voltants del
Cairat, Sant Salvador de les Espasses, per Coll de Sant Salvador i per les immediacions
de Can Tobella, entre altres indrets.
4.- Observació dels materials cenozoics (del Paleocè i de l´Eocè), que
constitueixen la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets per on discorre
l´itinerari. Aquests materials, pertanyen fonamentalment a la Formació Mediona i a la
Formació Cairat.
5.- Observació de les relacions estructurals entre les tres unitats geològiques
acabades d´esmentar, com els encavalcaments de Triàsic sobre els materials cenozoics,
que veurem pels voltants del viaducte del Cairat.
6.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i
amb el Patrimoni Miner, que anirem trobant al llarg del recorregut del present itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Ens referirem a l´antecedent sobre el recorregut d´aquest itinerari. Entre ells
farem esment de diversos antecedents nostres, com dels següents: MATA-PERELLÓ
(1984, 2001, 2005, 2012a, 2012b, 2013a i 2013b). De tots ells, els dos darrers són força
coincidents amb el que ara presentem.
Altres antecedents cal buscar-los als treballs següents: CALZADA (1977),
LLOPIS LLADÓ (1974), MARZO i ANADÓN (1977), MASACHS (1981), SOLER
(1982) i VIRGILI (1858). Tots ells són de caràcter geològic. Tanmateix, cal fer esment
del nostre treball: MATA-PERELLÓ i CLIMENT COSTA (2010), dedicat íntegrament
al coneixement de la geologia de la comarca del Baix Llobregat.
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Dintre de l´apartat dedicat a les REFERENCIES BIBLIOGRÀFIQUES ja ens
referirem a tots ells.

RECORREGUT DE L´ITINERARI
Com ja s´ha dit anteriorment, aquest itinerari discorrerà exclusivament pel terme
municipal d´Esparreguera, que pertany a la comarca del Baix Llobregat. I cal dir que
es passarà indrets llunyans a la capçalera municipal. També cal dir, que part del
recorregut transitarà per indrets limítrofes amb el municipi d´Olesa de Montserrat, per
on es faran algunes aturades, com la primera. Així, el recorregut s´iniciarà per les
immediacions del Balneari de la Puda. A partir d´aquest indret s´anirà remuntant el
Torrent de l´Afrau, pujant cap a Sant Salvador de les Espasses. En aquesta part del
recorregut es faran diverses aturades, fins arribar a la part més alta del recorregut, que
serà a l´esmentat Sant Salvador de les Espasses. En aquest recorregut, hem estat
circulant per la Serralada Prelitoral Catalana, fins quasi arribar dalt del tot. Després,
prop de ant Salvador, haurem estrat a la Depressió Geològica de l´Ebre.
Després, el recorregut es dirigirà cap a las immediacions del Coll de Sant
Salvador, des d´on es baixarà cap el Coll de Can Tobella. En aquest trajecte, també
s´aniran fent aturades, fins arribar a les immediacions del Cairat, concretament al
Mirador del Cairat. Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap al Balneari de la Puda.
Abans d´arribar-hi, si s´escau es farà una fillola, tot anant cap al Desert Carmelità. En
arribar a la Puda, finalitzarà el recorregut de l´itinerari. En aquests darrers trams, hem
estat caminant per la Depressió Geològica de l´Ebre. Després, en arribar al Collet del
camí de Can Tobella, haurem tornat a entrar a la Serralada Prelitoral Catalana, que ja
no abandonarem fins a la fi del recorregut.

MAPA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI
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Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que serà
de 5´36 Km i una mica més (ja que no hem contat el recorregut de la fillola cap el Convent
Carmelità). En aquest recorregut es faran 14 aturades. Es començarà a una alçada de 75
metres, per anar pujant fins als 341, baixant després als 75 inicials.

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI
Com en altres recorreguts, es realitzaran una sèrie de PARADES (aturades o
estacions). En cada cas, s´efectuaran diverses observacions de caràcter geològic. Al
respecte, en cada cas, s´indicarà el municipi i la comarca on es troba l´aturada.
També s´indicarà el numero del mapa (a escala 1:50.000) on es troba ubicada la
parada, que normalment serà el 392 (o full de Sabadell). Aquest full és dels editats per
l´Instituto Geográfico y Catastral de España.
Així doncs, la relació d´aquestes aturades, d´acord amb el seu ordre dintre del
recorregut, serà el següent:

PARADA 1. IMMEDIACIONS DE L’INICI DE LA CARETERALOCAL
AL BALNEARI DE LA PUDA, (terme d´Olesa de Montserrat, comarca
del Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 392)
Tot i que el recorregut de l´itinerari l´haurem iniciat probablement a la població
d’Olesa de Montserrat, cal agafar la carretera C – 55, la qual es dirigeix cap al Nord,
(cap a Manresa), fins arribar al trencall d´on eix la carretereta que condueix a l’antic
Balneari de la Puda. En arribar a la cruïlla es farà la present aturada, després de
recórrer uns 3 Km des del possible inici del recorregut a l´esmentada població d´Olesa
de Montserrat.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Filonets de QUARS entre els esquistos

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
Boudinage entre els filonets de Quars

En tot aquest trajecte, s’han anat trobant materials paleozoics, generalment
recoberts per depòsits de peu de mont, o per les terrasses del riu Llobregat; és a dir::
materials detrítics de l´Holocè. Així, en aquest recorregut ens hem situat plenament
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dintre e la Serralada Prelitoral Catalana, la sotsunitat més externa del Sistema
Mediterrani.
Entre els materials paleozoics que hem anat trobant predominen les psamites
grises, així com els esquists i les pissarres (anomenades popularment amb el nom de
llicorelles). En aquest indret, es troben gran quantitat de filons de QUARS, els quals
tallen els materials paleozoics anteriorment esmentats. FOTOGRAFIA 1. Molt sovint,
aquests filonets es troben formant “boudins”, FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 1
La falla mineralitzada i la bretxa de la mateixa

FOTOGRAFIA 4. PARADA 1
Alteracions dels sulfurs de ferro del filonet

Per altra banda, en aquest indret apareix una falla força inclinada, la qual talla
als materials paleozoics. La falla es presenta amb una bretxa mineralitzada, trobant-se
entre altres minerals primaris: PIRITA, ARSENOPIRITA, FLUORITA, BARITINA i
QUARS, predominant el primer i el tercer. Tot i això, cal dir que a l´actualitat és força
difícil trobar bones mostres, en trobar-se molt enlairat l´indret on apareixen.
Per d´altra banda, entre els minerals d´alteració es troben: GOETHITA (molt
limonititzada), FERROHEXAHIDRITA, MELANTERITA i SIDEROTIL, entre altres
minerals. Precisament, cap a les parts més altes, la falla es fa molt palesa a partir de
l´oxidació dels sulfurs de ferro, deixant per sota de la mateixa una aureola d´alteració,
mol ben notòria. FOTOGRAFIA 3 i FOTOGRAFIA 4.
Per d´altra banda, sobre aquests afloraments dels materials paleozoics i de les
mineralitzacions, es fa molt palesa la terrassa mitja del riu Llobregat. Aquests materials
recents de l´holocè, es fan ben visibles a uns 20 – 30 metres per sobre de la carretera
que es dirigeix cap el Balneari de la Puda, per on anem caminant.

PARADA 2. CORRIOL DE SANT SALVADOR DE LES ESPASSES,
EXTREM OCCIDENTAL DE LES AGULLES DE PETINTÓ, (termes
municipals d´Esparreguera i d´Olesa de Montserrat, comarca del Baix
Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 392)
Després de realitzar l´aturada anterior, cal fer un breu recorregut per la carretera
de la Puda (d´uns 150 metres), per tal de trobar el sender que puja cap a Sant Salvador
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de les Espasses, remuntant inicialment el Torrent de l´Afrau. A uns 200 metres de
l´inici i a uns 150 després de sobrepassar la via dels FFCC, farem una nova aturada. En
total a uns 350 metres de la parada anterior.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 2
Nivells de conglomerats quarsosos del Buntsandstein. Barranc de l´Afrau
Al fons es pot veure Sant salvador de les Espasses, sobre conglomerats carbonatats cenozoics

En aquest recorregut haurem trobat afloraments dels materials paleozoics (de
l´Ordovicià) de la Serralada Prelitoral Catalana. Sovint trobarem molts bons exemples
d´esquistositat entre els materials paleozoics. Per d´altra banda, a l´indret de l´aturada
trobarem els nivelltriàsics del Buntsandstein, amb nivells de conglomerats verticals,
formant uns vistosos “hock-backs”, que sembles espasses. Aquest indret, forma part de
les anomenades Agulles del Petintó, situant-se, al seu extrem occidental.
FOTOGRAFIA 5.
Seguint cap amunt, per sobre d´aquests materials anirem trobant afloraments dels
trams de gresos rogencs i calcolutites dels trams mitjos i superiors del Buntsandstein
(del Triàsic Inferior). Tot i així, a l´altra banda del torrent, cada cop es fan més palesos
els afloraments dels nivells de calcàries i dolomies triàsiques del Muschelkalk Inferior,
la qual cosa ens fa pensar en l’existència d´una possible falla que va seguint el Torrent
de l´Afrau, per on discorre el camí ascendent.

PARADA 3. CAMÍ DE SANT SALVADOR DE LES ESPASSES,
AIGUABARREIG DEL BARRANC DE SANT SALVADOR I DEL
BARRANC DE L´AFRAU, (termes municipals d´Esparreguera i d’Olesa
de Montserrat, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix
Llobregat - Nord). (Full 392)
Després de realitzar l´aturada anterior, cal fer un altre breu recorregut a peu pel
sender que puja cap a Sant Salvador de les Espasses, remuntant el Torrent de l´Afrau. A
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uns 100 metres de la parada anterior, en realitzarem una altra, aproximadament a
l´aiguabarreig del barranc de ant Salvador i del barranc de l´Afrau.
En aquest breu recorregut, quasi sempre ascendint per un camí recentment
arreglat, anirem trobant afloraments dels materials rogencs del Buntsandstein, amb
gresos i calcolutites rogenques. Sovint trobarem molts bons exemples de laminacions
creuades entre les primeres roques esmentades. Per d´altra banda, també es fan palesos
més amunt els afloraments de les calcàries i dolomies del Muschelkalk Inferior.
Tanmateix, sovint haurem trobat blocs despresos d´aquestes roques pel costat del camí o
al fons del barranc.
Des d´aquest indret, mirant cap a l´altre cantó del Torrent de l´Afrau, es fa palès
el Barranc de Sant Salvador. En observar-lo es veu com a la vorera ponentina afloren
els materials del Musckelkalk, mentre que a la vorera oriental ho fan uns nivells de
gresos i conglomerats carbonatats que pertanyen al Cenozoic, probablement al Paleocè
– Eocè. És a dir, es va evident l´existència d´una fractura que posa en contacte els
materials triàsics (del Musckelkalk) de la Serralada Prelitoral Catalana, amb els nivells
cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 3
Falla del Barranc de Sant Salvador

Observant aquesta fractura, a l´esquerra (a ponent) es veuen els nivells
carbonatats del Musckelkalk Inferior, apareixent per sobre d´ells un petit aflorament
dels trams rogencs del Muschelkalk Mig (amb gresos i calcolutites rogenques). A l´altra
banda del torrent, apareixen els materials terciaris del Paleocè i Eocè. Així, des de la
nostra posició òptica dona la impressió de tractar-se d´una falla normal. Malgrat això, es
tracta d´un encavalcament dels materials mesozoics del Triàsic sobre els cenozoics
acabats d´esmentar, com es fa palès des d´altres indrets propers, mes ben situats.
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 4
Un aspecte de la discordança progressiva

FOTOGRAFIA 8. PARADA 4
Encavalcament dels materials cenozoics (argiles i gresos rogencs) per les roques carbonatades
del Muschelkalk
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PARADA 4. CAMÍ DE SANT SALVADOR DE LES ESPASSES, PAS
DEL BARRANC DE l´AFRAU, (terme d´Esparreguera, comarca del
Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 392)
Després de realitzar l´aturada anterior, cal fer un altre breu recorregut a peu pel
sender que puja cap a Sant Salvador de les Espasses, remuntant el Torrent de l´Afrau.
Poc després de realitzar la parada anterior, ens caldrà creuar el Barranc de l´Afrau, que
hem estat remuntant. Ara, en aquest indret l´hem sobrepassat.
En aquest indret, es fa clarament ostensible una discordança progressiva, entre
els materials cenozoics del Paleocè. En efecte, podem veure com els inferiors, els situats
a l´esquerra es troben inclinats (amb un cabussament invertit), mentre que els de la dreta
es troben verticalitzats. FOTOGRAFIA 7. Tot i així, tots ells es troben encavalcats pels
materials mesozoics del Triàsic Mig, del Muschelkalk. FOTOGRAFIA 8.

PARADA 5. IMMEDIACIONS DE L´AVENC DE SANT SALVADOR,
(terme municipal d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat,
subcomarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 392)
Després de realitzar l´aturada anterior, cal fer un altre breu recorregut a peu
seguint pel sender que va pujant cap el Santuari de Sant Salvador de les Espasses,
remuntant ara el Torrent de Sant salvador. En arribar a un altre replà, a uns 150 metres
de l´anterior, farem una nova aturada.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 5
Encavalcament dels materials cenozoics (argiles i gresos rogencs) per les roques carbonatades
del Muschelkalk. Els primers es troben situats a la dreta (a la Serra de l´Hospici) i els segons a
la dreta (a les Roques de l´Afrau).
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Per d´alta banda, els materials cenozoics marquen una clara discordança progressiva.
Els de la dreta cabussen cap el Sud, mentre que els de la esquerra, ho fan cap el Nord

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials
cenozoics. Aquests es troben constituïts per trams de conglomerats, gresos i de
calcolutites de tonalitats rogenques. Aquests materials pertanyen al Paleocè. A mida que
anem pujant cap a Sant Salvador, els anem trobant cada vegada més detrítics, amb força
trams de conglomerats.
Des d´aquest indret, es pot veure l´encavalcament dels materials carbonatats
triàsics del Muschelkalk de les Roques de l´Afrau (situada a la dreta) sobre els terrenys
cenozoics del Paleocè (situats a l´esquerra). FOTOGRAFIA 9. Per d´altra banda, en
aquest recorregut s´ha fet palesa una possible fractura, que afecta als materials
mesozoics triàsics del Muschelkalk. FOTOGRAFIA 10.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 5 (PÂGINA ANTERIOR)
Possible fractura entre els afloraments de les roques carbonatades del Muschelkalk. La fractura
passaria entre els dos afloraments carbonats, pel coll que s´endevina.
Per d´altra banda, l´aflorament carbonatat més proper encavalca als materials cenozoics
(rogencs)

PARADA 6. SANT SALVADOR DE LES ESPASSES, (terme municipal
d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix
Llobregat - Nord). (Full 392)
Després de realitzar l´aturada anterior, cal acabar de pujar cap al Santuari de
Sant Salvador de les Espasses. En arribar-hi, farem una nova aturada, aproximadament
a uns 0´2 Km de l´anteriorment realitzada.
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En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials esmentats als
recorreguts cap a les aturades anteriors. Així, haurem trobat afloraments dels materials
cenozoics del Paleocè, que cada vegada son més verticalitzats. Aquests són els materials
que es troben al Santuari, cada vegada ,més verticalitzats i més detrítics.
Des d´aquest indret, mirant cap al SE, es pot veure un relleu i una estructura molt
similar a la que hem vist a l´aturada anterior, amb els nivells carbonatats triàsics
encavalcant als cenozoics de la Serra de l´Hospici. També, des d´aquest indret mirant
cap el NE, cap al Turo de la Socarrada, es pot veure molt clarament la discordança
progressiva. Així, els materials cenozoics, van atenuant la seva inclinació, des de les
posicions més meridionals a les més septentrionals. FOTOGRAFIA 11.

FOTOGRAFIA11. PARADA 7
Un aspecte de la discordança progressiva, al Nord de Sant salvador de les Espasses

PARADA 7. COLL DE SANT SALVADOR, (terme municipal
d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix
Llobregat - Nord). (Full 392)
Després de realitzar l´aturada anterior, cal baixar des de Sant Salvador de les
Espasses, anant cap a llevant. Poc després de deixar el Santuari, trobarem per l´esquerre
un camí que es dirigeix cap a Can Tobella. Ens caldrà agafar-lo. Aquest camí anirà
baixant cap el torrent de Sant Salvador. Després de travessar-lo, ens caldrà pujar cap el
Coll de Sant Salvador. En arribar a aquest indret, farem una nova aturada. Així, haurem
efectuat un recorregut proper a 1 Km.
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials que ja hem vist als
recorreguts cap a les aturades anteriors. Aquests materials es troben constituïts per
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alternances de gresos, conglomerats i calcolutites. Aquests materials, d´una clara
tonalitat rogenca, son els que apareixen a l´indret de la present aturada.
Des d´aquest indret, mirant cap al SE, es pot gaudir d´un bon lloc d´observació,
tant de la discordança progressiva com dels relleus de Sant Salvador de les Espasses.
FOTOGRAFIES 12 i 13
Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap al Nord i cap al NW, es pot
gaudir d´una bona visió de Montserrat i del Pla del Bruixes. Tanmateix es poden veure
els relleus triàsics de la Serra de Rubió, repartida entre els termes municipals de
Collbató i d´Esparreguera.

FOTOGRAFIA12. PARADA 7
Un altre aspecte de la discordança
progressiva, al Nord de Sant salvador de les
Espasses

FOTOGRAFIA13. PARADA 7
Un aspecte de Sant salvador de les Espasses,
del Coll de Sant Salvador

FOTOGRAFIA14. PARADA 8
Aflorament de travertins interestratificats, prop del camí al Pla de les Bruixes
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PARADA 8 - CONDICIONAL. CAMÍ AL PLA DE LES BRUIXES, (terme
municipal d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del
Baix Llobregat - Nord). (Full 392)
Després de realitzar l´aturada anterior, cal baixar cap a les immediacions del
Mas de Can Tobella, anant ara cap a ponent. Però en arribar a trobar el camí que va
ascendint cap el Pla de les Bruixes. Tot i així, farem una nova aturada, a poc més de 1
Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
les aturades anteriors. Aquests materials, amb nivells de gresos, conglomerats i
calcolutites de tonalitats rogenques, pertanyen al Paleocè i a l´Eocè Inferior, segons els
indrets. En aquest indret es fa palès l´aflorament d´uns travertins, situats entre els
materials cenozoics. FOTOGRAFIA 14.

PARADA 9. COLL DE CAN TOBELLA,
(terme municipal
d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix
Llobregat - Nord). (Full 392)
Després de fer l´aturada anterior, cal seguir el camí (en molt bon estat) que
condueix cap a la Can Tobella. A uns 200 metres de la parada anterior, caldrà seguir per
un trencall que surt per la esquerra (en no tan bon estat de conservació). Aquest camí
ascendeix lleugerament, per baixar després cap a la Puda. Prop d´aquest indret podem
fer una nova aturada, a uns 500 metres de la parada anterior.
En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials cenozoics de
l´aturada anterior. Fonamentalment, haurem vist trams de gresos i calcolutites
rogenques (amb intercalacions de nivells de conglomerats i bretxes). Aquests materials
pertanyen probablement a la Formació Cairat i a la Formació Mediona.
Per d´altra banda, des de l´indret on ara som, es pot veure (mirant cap el Nord)
el Pla de les Bruixes, situat sobre Can Tobella. Al Pla de les Bruixes hi afloren nivells
de conglomerats similars al de Montserrat, que veiem a l´altre canto del riu. Aquests
materials formen part de l´anomenada Formació Montserrat. Des d´on som, dona la
impressió que aquests materials tenen un cabussament gairebé horitzontal, en realitat es
trobem inclinats cap el Nord, a l´igual que els de Montserrat. FOTOGRAFIA 15.
Fa uns anys, davant del perill d’esllavissades d’aquests materials, es van fer
unes tasques de sanejament amb explosius, per tal d’evitar que els despreniments de
blocs arribessin fins a Can Tobella.
Per d´altra banda, prop d´on som apareixen uns afloraments dels materials
carbonatats del Muschelkalk, els quals encavalquen als cenozoics sobre els que estem
situats en aquest indret on fem l´aturada. FOTOGRAFIA 16.
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FOTOGRAFIA 15. PARADA 9
Cant Tobella i al seu darrera el Pla de les Bruixes. A l´altra banda del riu es pot veure
Montserrat

FOTOGRAFIA 16. PARADA 9
Encavalcament dels materials carbonatats del Muschelkalk sobre els terrenys de gresos i
calcolutites roges del Paleocè – Eocè Inferior, camí del Pla de les Bruixes
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PARADA 10. MIRADOR DEL CAIRAT,
(terme municipal
d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix
Llobregat - Nord). (Full 392)
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar pel camí. Aquest ara va
descendent, fent ziga-zagues. En arribar a les immediacions del Cairat, podem fer una
nova aturada, a poc més de 1 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem trobat inicialment afloraments dels materials
cenozoics esmentats a les aturades anteriors. Tot i així, més avall hem trobat
afloraments dels materials carbonatats del Muschelkalk, en contacte per falla amb els
anteriors, tot i que no l´hem arribat a trobar. Tanmateix, hem trobat uns afloraments
d´uns nivells argilosos i guixosos, que probablement pertanyen al Keuper, fet que no
hem arribat a veure clar. Després, en apropar-nos a l´indret de l´aturada, hem tornat a
trobar els materials cenozoics, els quals es troben encavalcats pels anteriors. De fet el
camí ha anat creuant el contacte entre els materials mesozoics i els cenozoics.
Per d´altra banda, a l´altra cantó del riu, haurem vist com afloren els materials
del Muschelkalk encavalcant als terciaris de la Formació Cairat. FOTOGRAFIA 17.

FOTOGRAFIA 17. PARADA 10
Encavalcament del Cairat. Dalt (i a l´esquerra) hi ha les calcaries triàsiques del Muschelkalk.
Baix i a la dreta, els materials del Paleocè – Eocè Inferior, amb gresos i calcolutites rogenques

PARADA 11. COLLET DEL CAMÍ DE CAN TOBELLA A LA PUDA,
(terme municipal d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat, Baix Nord). (Full 392)
Des de la parada anterior, cal seguir pel camí de terra que es dirigeix cap ara a
la Puda de Montserrat. Poc abans de trobar (per l´esquerra) el camí que es dirigeix cap
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al Desert Carmelità, s´arribarà al Collet de Can Tobella. Una mica més enllà, caldrà fer
una nova aturada, a menys de 1´45 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant sempre els afloraments dels materials
cenozoics del Cenozoic. Fonamentalment, aquests materials pertanyen a la Formació
Cairat i a la Formació Mediona, respectivament del Paleocè i de l´Eocè Inferior. Així,
haurem vist nivells rogencs amb gresos (de vegades bretxes) i de calcolutites.

FOTOGRAFIA 18. PARADA 11
Un aspecte de la falla del Collet de Can Tobella. A l´esquerra hi ha els materials rogencs
cenozoics del Paleocè Inferior (Formació Cairat). I a l´esquerra hi ha els terrenys carbonatats
del Muschelkalk. La fractura es clarament inversa.

FOTOGRAFIA 19. PARADA 11
Aspecte de l´encavalcament a l´altra banda del riu. En primer terme hi ha el viaducte del Cairat.
Aflorament dels travertins quaternaris, discordants sobre les calcàries triàsiques
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Després, a poca distància del Collet, en direcció cap al W, s’observa el contacte
entre les calcàries del Muschelkalk Inferior i els nivells bassals del Paleocè, formats per
gresos i margues. Cal destacar que entre aquests materials es va trobar restes fossilitzats
de Bulimus Gerundensis. El contacte és realitza mitjançant una falla inversa, la qual pot
permetre que els materials triàsics del Muschelkalk s’elevin per sobre dels del Paleocè,
en funció de la falla inversa. Així, es tracta d´un contacte entre els materials de la
Serralada Prelitoral Catalana i els de la Depressió Geològica de l´Ebre.
FOTOGRAFIA 18.
Per d´altra banda, mirant a l´altra banda del riu, es pot veure clarament el
caràcter invers d´aquesta falla, en trobar-nos les calcàries per sobre dels materials
rogencs (per on discorre el camí vell del balneari cap a Montserrat). Cal dir també, que
en aquest indret situat a l´altra banda del riu Llobregat, és fàcil veure uns nivells de
roques carbonatades clarament discordants amb les del Muschelkalk (també
carbonatades). Es tracta d´un aflorament de travertins quaternaris, que sovint s´han
denominat travertins de Can Paloma, per situar-se aquesta casa per sobre d´aquest
aflorament. FOTOGRAFIA 19.

PARADA 12. MINETA DEL CAMÍ AL DESERT CARMELITÀ, (terme
municipal d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat). (Full 392)
Des de la situació anterior, cal retornar enrere, primer fins a trobar el camí
proper al Collet de Can Tobella, que ascendeix cap el Convent Carmelità. A uns 100
metres de la cruïlla farem una nova aturada. Així, ara haurem recorregut uns 1´5 Km.

FOTOGRAFIA 20. PARADA 12.
Aflorament dels nivells del Muskelkalk Mig. Es fan palès el GUIX i també l´EPSOMITA

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats al recorregut fet
en sentit invers. Després, des de la cruïlla, hem trobat els afloraments del Muschelkalk
Mig, constituïts per trams de calcolutites, gresos i nivells de guixos. FOTOGRAFIA 20.
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Precisament, en aquest indret hi va haver-hi una petita explotació d´aquests
nivells guixosos. Així hi ha una mineta artesanal que se endinsa entre aquests materials.
FOTOGRAFIA 21.

FOTOGRAFIA 21. PARADA 12.
Boca de la mineta de guix

PARADA 13. VOLTANS DEL DESERT CARMELITÀ, (terme municipal
d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat). (Full 392)
Des de la situació anterior, cal seguir pel camí que va ascendint cap al Desert
Carmelità, tot i que es millor fer-lo a peu, ja que el camí es troba en molt mal estat. En
arribar-hi, després de travessar l´edifici principal, caldrà fer una nova aturada, a poc
menys de 1 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials acabats
d´esmentar. Pràcticament tot el camí va seguint els afloraments d´aquests materials.
Després, en arribar al Desert, haurem trobat de nou els afloraments carbonatats del
Muschelkalk Inferior, fins que arribem a un mirador, des d´on podem veure de nou els
barrancs que hem vist a les PARADES 3 i 4 (Barranc de l´Afrau i Barranc de Sant
Salvador). Entremig es pot veure el Santuari de Sant Salvador de les Espasses.
Així, des d´aquí podem tornar a veure els contactes i els afloraments que hem
vist a les esmentades aturades. També es pot veure com les calcàries del Muskelkalk
encavalquen als materials del cenozoic, del Paleocè - Eocè (a l´Encavalcament de les
Roques de l´Afrau). FOTOGRAFIA 22.
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FOTOGRAFIA 22 PARADA 13.
Encavalcament de les Roques de l´Afrau

A la dreta es poden veure els nivells carbonatats del Musckelkalk Inferior (en
posició invertida), mentre que a l´esquerra es poden veure els materials cenozoics. Més
a l´esquerra es veu Sant Salvador de les Espasses, dintre de la discordança progressiva.
En primer terme es veuen els nivells carbonatats del Muschelkalk Inferior, on estem
situats.

PARADA 14. BALNEARI DE LA PUDA, (terme municipal
d´Esparreguera, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix
Llobregat - Nord). (Full 392)
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar pel camí que va baixant cap
a l´antic Balneari de la Puda de Montserrat. En arribar-hi farem una nova aturada. Així,
des de l´anterior haurem recorregut poc menys de 0´5 Km.
En aquest recorregut, hem anat trobant inicialment afloraments dels nivells
carbonatats del Muschelkalk Inferior, tot i que es fan molt palesos (per sobre d´ells) els
nivells dels gresos, calcolutites i guixos del Muschelkalk Mig. Inclús es veuen tascons
d´aquests materials, de vegades en contacte amb els també rogencs del Buntsandstein,
que es troben més avall.
Després, prop del balneari, haurem trobat afloraments de les llicorelles
paleozoiques de l´Ordovicià i del Silurià. Molt sovint aquests materials es troben
recoberts per terrenys quaternaris d´origen detrític, procedents en bona part (o formant
part) de les terrasses del proper riu Llobregat.
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En aquest indret hi havia un antic balneari, en l´actualitat molt malmès. Cal dir
que en els darrers anys s´ha intentat revitalitzar, sense cap mena d´èxit. Tot i així, forma
part del Patrimoni Miner de la comarca del Baix Llobregat. FOTOGRAFIES 23 i 24.

FOTOGRAFIA 23. PARADA 14
Entrada al Balneari de la Puda de Montserrat

FOTOGRAFIA 24. PARADA 14
El balneari des del sender de Sant salvador
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També, cal dir que aquestes aigües tenen un marcat caràcter sulfhídric termal.
Brollen a la bora del riu Llobregat. Aquesta deu forma part del Patrimoni Geològic de la
comarca del Baix Llobregat. Mentre que les instal·lacions del vell balneari, formen part
del Patrimoni Miner de la mateixa comarca.

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 12
Recorregut 6, pp 79– 100

RECORREGUT A PEU DE RECONEIXEMENT
GEOLÒGIC
I
AMBIENTAL
PEL
TERME
MUNICIPAL
DE
SALLENT
(SECTORS
OCCIDENTALS), GEOPARC DE LA CATALUNYA
CENTRAL: DES DE LA BOTJOSA AL TORRENT
SOLDEVILA, AL BARRI DE L´ESTACIÓ I A LA
BOTJOSA
Per Josep M. MATA – PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENT PREVI
A l´igual que en altres ocasions, 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.
Pel que fa al recorregut de l’itinerari, cal dir que la seva major part s’efectuarà
per camins que es troben en bon estat de conservació, per tal de poder fer tots els
recorreguts a peu, sense gaires problemes i sense gaires desnivells.
Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a
la natura, al llarg de tot el recorregut.

BREU INTRODUCCIÓ
La totalitat del recorregut de l´itinerari discorrerà per la Depressió Geològica de
l´Ebre (i més concretament, ho farà de forma totalment exclusiva per la seva Depressió
Central). Cal dir que la totalitat de la comarca del Bages es troba dintre d’aquesta part de la
Depressió Geològica de l´Ebre. Tanmateix, tot el recorregut de l´itinerari es troba dintre
del Geoparc de la Catalunya Central.
Així, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari s’aniran trobant afloraments dels
materials cenozoics que reblen l´esmentada depressió, per aquests indrets, els quals
pertanyen a l´Eocè. Molt sovint, aquests materials els veurem recoberts per terrenys
cenozoics més recents (del Pleistocè i de l´Holocè) de caràcter eminentment detrític,
formats majoritàriament a partir de l’erosió dels anteriors.

79

Els materials que anirem trobant, es reparteixen fonamentalment entre la Formació
Artés, la Formació Súria, i la Formació Cardona. Totes elles pertanyen a l´Eocè; tot i que
la primera es troba al trànsit entre aquest període i l´Oligocè. Tot i així, la major part del
recorregut s’efectuarà entre els nivells de gresos i calcolutites rogenques de la Formació
Artés. Per la seva banda, la Formació Súria també es troba constituïda per trams de
calcolutites i gresos, però de tonalitats grisenques. Pel que fa la Formació es Cardona, es
troba constituïda fonamentalment per nivells evaporítics de halitites (amb HALITA),
sivinitites (amb SILVINITA) i carnal·litites (amb CARNAL·LITA). Amb totes aquestes
roques, també es troben presents els nivells de guixos (amb el mineral GUIX com a
majoritari).
En aquest itinerari farem més èmfasi en els aspectes relacionats directament amb la
geologia ambiental. Com és sabut, aquesta es una branca de la geologia en la qual es
toquen els aspectes relacionats directament amb el Medi Ambient.
Malgrat això, també es faran observacions relatives a altres branques de la
geologia, com la geomorfologia i la tectònica. Tot i així, en aquest cas, ens centrarem
fonamentalment en la relació entre la mineria i el Medi Natural. I també amb el Medi
Ambient.
Per d’altra banda, la totalitat del recorregut discorrerà per la comarca del Bages,
integrada dintre de la Catalunya Central. I ho farà exclusivament pel terme municipal de
Sallent, pels sectors occidentals del mateix.

OBJETIUS
Els objectius fonamentals d’aquest recorregut de caràcter geològic, ambiental i
miner, poden concretar-se en els següents aspectes.
1.- Reconeixement dels sectors orientals del Geoparc de la Catalunya Central
(també denominat: Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central), pels voltants del
municipi de Sallent, pels part dels sectors occidentals del mateix.
2.- Reconeixement de les característiques fonamentals de la Depressió
Geològica de l´Ebre (per la qual transitarà la major part del recorregut). En concret, les
observacions es centraran en la Depressió Central
3.- Observació dels materials que reblen la depressió anterior. Aquests materials
pertanyen a les següents formacions: Formació Artés, Formació Súria i Formació
Cardona. Les dues primeres les trobarem a la superfície; mentre que la tercera es troba
al subsòl de la comarca. Totes tres unitats formen part dels materials cenozoics que
reblen la depressió i pertanyen a l´Eocè; tot i que els nivells superiors de la primera, es
situen al trànsit cap a l´Oligocè. Per d´altra banda, sovint es faran palesos els materials
detrítics del Cenozoic recent, del Pleistocè i de l´Holocè, els qual recobreixen de
vegades als anteriors.
4.- Observació dels diferents accidents tectònics que es troben pels voltants de
Sallent, en especial de Falla del Guix (a Sallent). Aquest element és un important LIG
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(Llocs d’interès Geològic) de la comarca del Bages i alhora del Geoparc de la
Catalunya Central
5.- Observació de les diferents explotacions mineres que anirem trobant al llarg
del recorregut d’aquest itinerari. En concret, veurem:
5A) les actuals explotacions de la Mina de Sallent, entre altres. Aquests elements
constitueixen uns LIPM (Llocs d’interès del Patrimoni Miner) de la comarca del Bages.
5B) les diferents explotacions dels nivells carbonatats de la Formació Artés, emprats per
a l´obtenció d`àrids per a la construcció
6.- Observació, si s’escau de les restauracions dutes a terme, a les escombreres
de la Mina de Sallent. Dintre d’aquest apartat, cal fer esment un especial esment de les
efectuades a l’escombrera del barri de la Botjosa de Sallent.
7.- Observació de la contaminació ambiental generada a partir de les
escombreres de les mines de Sallent. En aquest cal fer esment la contaminació de
salinitització dels freàtics de la comarca.
8.- Observació de la subsidència geològica i minera, la qual afecta al Barri de
l´Estació de Sallent. En aquest cas, s’intentarà fer una aproximació a les causes que han
produït l’esfondrament i a les conseqüències del mateix.
9.- Observació, si s’escau, dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni
geològic i miner que anirem trobant al llarg del recorregut del present itinerari.
10.- A més a més dels anteriorment esmentats. es realitzarà l’observació dels
diferents aspectes geològico-ambientals que es trobin al llarg del recorregut.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Hi ha nombrosos antecedents nostres, pel que fa al municipi de Sallent, per on hem
realitzat diferents recorreguts. Així, en farem esment dels següents: 2001a, 2001b, 2001c,
2001d, 2002, 2003a, 2004a, 2005b, 2006, 2010, 2011a, 2011b, 2013a i 2013b). Tot i així,
aquest recorregut que ara presentem és en bona part inèdit, en tractar-se d´un recorregut
pedestre. Per d´altra banda, també cal fer esment dels itineraris següents: MATAPERELLÓ i HERRERA (2001), MATA-PERELLÓ i FONT (2001) i MATA-PERELLÓ,
MATA LLEONART i RUBIO (2001); així com el de MASACHS et altri (1988).
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; concretament de
MATA-PERELLÓ (1991 i 1993), el primer dedicat al conjunt de les mineralitzacions
catalanes, i el segon dedicat a les de la comarca del Bages.
I, pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre l´itinerari, farem
esment de dos treballs col·lectius, concretament de: GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA
(1967); així com de RIBA et altri (1976). Aquests treballs fan referència a la geologia del
conjunt dels Països Catalans. Tanmateix, cal fer esment dels treballs de l´IGME (1975). I
també del de COLLDEFORNS (1986), relatiu a la geologia del Bages.
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Pel que fa als fenòmens de subsidència del Barri de l´estació, farem esment de dos
treballs: MATA-PERELLÓ i RESTREPO (2006), relatiu a un estudi sobre la cavitat de
Sallent, situada sota el Barri de l´Estació. Igualment, ens referirem al treball del ICC
(2004).
I, finalment, pel que fa al patrimoni geològic i miner o al Geoparc de la Catalunya
Central, ens referirem a diversos treballs, com els següents: CLIMENT COSTA I MATA
PERELLÓ (2012), CLIMENT COSTA et altri (2015), ICHN (1998), MATA –
PERELLÓ (2003b, 2004b i 2005b), MATA-PERELLÓ, J.M., FONT SOLDEVILA J. i
MATA LLEONART, J. (2001); així com a MATA – PERELLÓ et altri (2006).
Tots aquests treballs i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l’apartat
dedicat a la BIBLIOGRAFIA ESMENTADA.

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI
Aquest recorregut transitarà solament per la Catalunya Central, i en concret per
la comarca del Bages, exclusivament pel municipi de Sallent. Així, s´iniciarà i
finalitzarà al barri de la Botjosa, per on es faran les primeres aturades.
Després, el recorregut a peu es dirigirà cap a la via dels FFCC, passant per
l´Estació Classificadora d´IBERPOTASH. En aquest tram es faran diverses aturades.
Després, el recorregut es dirigirà cap al Torrent Soldevila, per on es faran més aturades.

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI
Posteriorment, el recorregut anirà cap a la població de Sallent, per tal d’anar
després cap al Barri de l´Estació, per on farem més aturades. I, finalment, des d´aquest
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indret, s´anirà cap el Polígon Industrial de Sallent i cap al barri de la Botjosa, per on
finalitzarà.
Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que
serà de 8´96 Km. En aquest recorregut es faran 10 aturades. Es començarà a una alçada de
241 metres, per anar pujant fins als 315 m, baixar fins als 226 m, per a pujar després fins
als 241 metres inicials. És a dir: serà un recorregut prou planer.

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). Per d’altra banda, en cada cas
indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada.
Per fer-ho, utilitzarem els fulls editats per l´Instituto Geográfico y Catastral de
España, publicats a l’escala de 1:50.000. En aquest cas, sols utilitzarem un full, el 363
(conegut com a full de Manresa).
Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut d’aquest itinerari,
és la següent:

PARADA 1. BARRI DE LA BUTJOSA. OBSERVACIÓ DE
L´ESCOMBRERA ANTIGA DE SALLENT, DE LES RESTAURACIONS I DE
LES EFLORESCENCIES, (terme municipal de Sallent, comarca del Bages).
(Full 263).
L´inici del recorregut de l´itinerari cal efectuar-lo en aquest indret, el qual es troba
situat a la vora de l´Autopista. Per tal d’anar cap a l´indret de l’aturada, caldrà creuar
l´Autopista per sota, per tal d’anar al Barri de la Botjosa. Al respecte del barri, cal dir que
l´Autopista l’ha dividit en dues parts. Nosaltres anirem a la més ponentina, que és la més
habitada. A l’altra hi predominen les empreses industrials.
Aquí es pot observar la problemàtica d’aquest barri, que es troba situat a la vora
d’una antiga escombrera procedent dels materials no aprofitats de l’antiga mina de potassa
de Sallent. Aquests materials, evidentment solubles, han estat dissolts per les aigües
superficials procedents de les pluges. I a continuació, després de lixiviar part de les sals de
l’escombrera, s’han anat filtrat per entre els terrenys porosos de la terrassa del Llobregat,
circulant a través d’ells, impregnant-los de les esmentades sals.
Posteriorment, en èpoques seques, aquestes sals han arribat a la superfície per
capil·laritat, donant lloc a la formació d’eflorescències per diferents indrets; i entre ells pels
carrers i per dintre de les cases del barri. Al mateix temps, també cal observar l´impacte
visual i social produït per aquesta escombrera (ara inactiva), en trobar-se en una situació
molt propera al barri de la Botjosa. FOTOGRAFIA 1.
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
El Barri de la Botjosa i l´escombrera antiga de la Mina de Sallent

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
Un aspecte de les restauracions de l´escombrera antiga de Sallent

Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot veure be l´escombrera i també la
restauració realitzada fa més de trenta anys, per part de l´aleshores Escola Superior
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d´Enginyeria Agrònoma de la UPC. Es pot veure com, malgrat el temps transcorregut, la
restauració aleshores realitzada es conserva be. FOTOGRAFIA 2.

PARADA 2. ESCOMBRERA ANTIGA DE LA MINA DE SALLENT.
BÒFIES. VIA DELS FFCC, (terme municipal de Sallent, comarca del
Bages). (Full 263).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal sortir del barri pel camí que condueix
cap al Cogulló. Tot i així, en trobar la Sèquia i les vies dels FFCC, ens caldrà continuar
pels senders que segueix (primer la Sèquia) i després la via fèrria. Així, arribarem aviat
a la part alta de l´escombrera que hem vist a l´aturada anterior. En arribar-hi, cal fer una
nova parada, aproximadament a 1´3 Km de la parada anterior.
En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels nivells terrígens de l´Eocè
Continental que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per on estem ara situats en
aquest indret. Així, hem vist nivells de calcolutites i de gresos rogencs, els quals es
situen dintre de la Formació Artés. Per sota, ocasionalment, hem trobat afloraments de
calcolutites i gresos grisencs de la Formació Súria.
En aquest indret, podem fer una observació de l´escombrera antiga de la mina de
potassa de Sallent. Així, es pot veure com hi ha molta HALITA, acompanyada dels
materials estèrils extrets de la mina. Tanmateix, es pot veure com a l´escombrera es
produeixen fenòmens de dissolució parcial de la mateixa. Així com de circulació
soterrània d´aigües, amb la formació de dolines superficials. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Una de les dolines de l´escombrera antiga de Sallent

85

PARADA 3. FALLA DEL GUIX. SECTORS MERIDIONALS,
ESTACIÓ, (terme municipal de Sallent. Comarca del Bages). (Full 363)
Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un nou recorregut, seguint
pel camí que discorre prop de la via fèrria dels FFCC. A uns 0´2 Km, aproximadament
de la parada anterior, en farem una altra.
En aquest trajecte, a la banda dreta del recorregut, hem anat veient l´escombrera
antiga de la mina de Sallent. Així, hem anat veient HALITA, amb materials estèrils
extrets de la mina. Per d´altra banda, hem anat trobant més dolines.
Al mateix temps, en aquest recorregut, hem continuat trobant els materials
esmentats a l´aturada anterior (els quals es fan palesos a l´esquerra del camí que anem
recorrent). Efectivament, ens hem estat desplaçant dintre de la Depressió Geològica de
l´Ebre (i més concretament, dintre de la seva Depressió Central). Així, hem anat trobant
afloraments dels materials eocènics que la reblen per aquests indrets. Hem vist els
nivells de les calcolutites i dels gresos de tonalitats rogencs, que pertanyen a la
Formació Artés. Ocasionalment, per sota d´aquests materials, també hem trobat
afloraments dels nivells de la Formació Súria, amb trams de calcolutites i gresos de
tonalitats grisenques.
Aquests materials es troben força rebregats, amb freqüents fractures i plecs.
Aquests elements estructurals formen part del Complex de la Falla del Guix. Cal dir que
ara ens trobem a l´extrem meridional del mateix. FOTOGRAFIES 4, 5, 6 i 7.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Una de les fractures del complex de la Falla del Guix
La falla es pràcticament horitzontal
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 3
Una doble falla, dintre del Complex de la Falla del Guix

FOTOGRAFIA 6. PARADA 3
Una falla, dintre del Complex de la Falla del Guix
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 3
Plec fallat, situat dintre del Complex de la Falla del Guix

PARADA 4. FALLA DEL GUIX: FALLA I “CONTRAFALLA”.
ESTACIÓ
CLASSIFICADORA
DELS
FERROCARRILS
DE
CATALUNYA, A LA MINA DE POTASSA DE SALLENT, (terme
municipal de Sallent. Comarca del Bages). (Full 363)
Després de realitzar la parada anterior, convindrà continuar cap al Nord, pel
camí que anem seguint, el qual discorre paral·lel a la via dels FFCC. Seguint aquest
camí, ens caldrà anar cap a l´Estació Classificadora dels Ferrocarrils de Catalunya,
situada al costat de la Mina de Potassa de Sallent. En arribar-hi, farem una nova aturada,
a aproximadament a uns 0´2 Km de l´inici de la parada anterior.
En aquest recorregut. Hem anat trobant els materials esmentats a les aturades
anteriors. Tanmateix, hem continuat trobant una gran complexitat estructural. Així, en
aquest indret pot observar-se una interessant fractura. Es tracta de la coneguda falla del
Guix. En realitat no es tracta d’una fractura única, sinó d’un complex de fractures i
contrafractures (en realitat de falles inverses – encavalcaments i de
retroencavalcaments) que donen lloc a una important falla inversa que afecta als
materials eocènics de la Depressió Geològica de l´Ebre.
Aquesta fractura te una clara component pirinenca, encavalcant els sectors
septentrionals sobre els meridionals. Tot aquest sistema es visible a partir de l´indret on
fem la present aturada, fins a uns 300m tot anant cap al Sud, per on hem fet la parada
anterior. Aquesta falla es troba afavorida per les característiques plàstiques i diapíriques
dels materials de la Formació Cardona (constituïda per nivells d´halitites i silvinitites,
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fonamentalment), la qual es troba sota de la Formació Artés (amb nivells de gresos i
calcolutites, y amb passades guixoses) que aflora en superfície. FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFÍA 8. PARADA 4
Aspecte d’una de les fractures del Complex de la Falla del Guix, a l’estació de classificació

A poca distancia d´aquesta (a uns 50 metres, cap el Nord), es veure la
denominada “contrafalla”, que en realitat és un retroencavalcament. FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 4
Aspecte d’una de les “contrafalles”, un “retroencavalcament” del Complex de la Falla del Guix
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Precisament, aquesta situació dels materials, és el que ha produït la formació de
la gran cavitat situada per sota del barri de l´Estació de Sallent; així com d’altres
produïdes per la zona (MATA-PERELLÓ i RESTREPO, 2006). En efecte, tant les
aigües del Llobregat com les del torrent Soldevila, han penetrat cap al subsòl, a través
de les fractures de la Falla del Guix. FIGURA 1.

FIGURA 1. PARADA 4
MATA-PERELLÓ i RESTREPO, 2006

En arribar als nivells de CARNAL·LITA (KCl.MgCl2.6H2O), situats dintre de la
Formació Cardona, s’ha produït la dissolució d’aquesta sal. En produir-se la dissolució
iònica del KCl i la del MgCl2, s’ha originat alhora l’alliberament de les sis molècules
d’aigua, agreujant el problema i incrementant la quantitat d’aigua. Així, poc a poc, a
través de milers d’anys s’ha produït la gran cavitat.
Per d’altra banda, en aquest lloc pot fer-se una altra observació per sota de
l´Estació Classificadora: es tracta de l´important centre miner de Sallent, on son
explotats els nivells de silvinitita, per tal d’aprofitar la silvina, per obtenir la potassa.

PARADA 5. OBSERVACIÓ DEL PONT DE LA SÈQUIA DE
MANRESA, (terme municipal de Sallent. Comarca del Bages). (Full 363)
Després de realitzar l´aturada anterior, cal realitzar un nou recorregut, per tal
d´arribar fins a l´indret per on surt el camí (per la dreta) que remunta el Torrent
Soldevila. En arribar a aquest indret, podem fer una nova aturada, aproximadament a
uns 0´1 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials
esmentats a les aturades anteriors. Així, hem vist nivells rogencs de la Formació Artés,
que són els que afloren per on som ara. Per d´altra banda, hem vist com les vies dels
FFCC es troben totalment afectades pels moviments recents del Complex de la Falla del
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Guix. I també, en arribar on som ara, podem veure com aquests moviments han anat
afectant al pont de la Sèquia de Manresa, des de la seva construcció fins ara.
FOTOGRAFIA 10.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 5
Afectacions produïdes sobre el pont de la Sèquia de Manresa, com a conseqüència del
moviment del Complex de la Falla del Guix, al llarg dels temps, des de la seva construcció

FOTOGRAFIA 11. PARADA 6
Pedrera de calcàries del Torrent Soldevila. Exploten nivells carbonatats de la Formació Artés
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PARADA 6. PEDRERA DE CALCÀRIES DEL CAMÍ A SANTPEDOR,
(terme municipal de Sallent, comarca del Bages). (Full 363).
Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un nou desplaçament, fins
arribar al final de la línia fèrria. Després, ens caldrà continuar per un camí de terra que
es dirigeix cap a ponent, cal al camí de Santpedor. En trobar-lo, ens caldrà continuar
pell ell. Tot i així, aviat arribarem a una explotació de materials carbonatats, per on
farem una nova aturada, a uns 0´9 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
les aturades anteriors, els quals pertanyen a l´Eocè Continental, concretament a la
Formació Artés. Així, hem anat trobant afloraments dels nivells de calcolutites roges i
dels gresos rogencs per arreu. Ocasionalment, també hem trobat afloraments dels nivells
carbonatats (de les denominades calcàries de Sallent). Aquests són els materials que
apareixen a l´indret de la present aturada.
Aquí, aquests materials han estat explotats al llarg de diferents èpoques, d´una
forma intermitent. Ara, en aquests moments es troba activa l´explotació, i per entrar-hi,
cal demanar la corresponent autorització. Així, aquí s´exploten els materials
carbonatats, amb la intenció d´ésser utilitzats com a àrids per a la construcció.
FOTOGRAFIA 11.

PARADA 7. TORRENT DEL SOLDEVILA, (terme municipal de Sallent,
comarca del Bages). (Full 363).
Després de fer l’aturada anterior, cal continuar pel camí que es va dirigint cap a
ponent. Així, estem anant pel camí que condueix de Sallent a Santpedor, a traves del
qual se transitarà cap aquest darrer poble. El camí va remuntant el Torrent de Soldevila,
i en arribar a las immediacions de la confluència amb el Torrent Salat pot efectuar-se
una nova parada. Així, des de l´aturada anterior, haurem efectuat un desplaçament
proper als 0´4 Km, aproximadament.
En aquest recorregut s’ha pogut observar (al Sud del camí), l´actual escombrera
de la Mina de Sallent. L’escombrera (que es considerada por la empresa minera com un
dipòsit) és de grans dimensions i està formada por acumulacions d’HALITA,
conjuntament amb sulfats de metalls alcalins i alcalinoterris. I també amb diversos
materials estèrils trets de la mina.
Per d’altra banda, al lloc on ara som, a l´altra banda de Torrent Soldevila, pot
observar-se com de les fonts mana aigua salada, mentre que el denominat Torrent Salat
(situat al Nord de l´esmentada escombrera) te les seves aigües completament salades.
També es poden veure freqüents naixements d’aigües, just al contacte entre els nivells
carbonats i els nivells calcolutítics. Uns i altres materials pertanyen a la Formació Artés.
FOTOGRAFIA 12.
Per d´altra banda, en aquest indret (una mica més amunt de les fonts abans esmentades),
es pot veure un interessant gorg. Aquest es situa sobre un aflorament dels nivells carbonatats de
la Formació Artés, per on discorren les aigües del Torrent Soldevila, produint-se un petit salt
d´aigua. FOTOGRAFIA 13
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FOTOGRAFIA 12. PARADA 7
Un aspecte de les calcàries interestratificades dintre de la Formació Artés (calcàries de Sallent)
Es pot veure com estan fracturades.
A través de les fractures hi ha surgències d´aigua salada
Darrera es veu l´escombrera del Cogulló

FOTOGRAFIA 13. PARADA 7
Saltant d´aigua del Torrent Soldevila. Es produeix en arribar les aigües als nivells carbonatats
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PARADA 8. IES DE SALLENT I OBSERVACIÓ DE LA GUARDERIA
DE SALLENT, A DISTANCIA, (terme municipal de Sallent, comarca del
Bages). (Full 363).
Després de realitzar la parada anterior, cal retrocedir cap a la població de
Sallent, pel camí vell de Santpedor. Així, arribarem fins al carrer Balmes, passant per
les immediacions dels llocs per on hem fet la PARADA 5. En arribar-hi, ens caldrà
passar per sota de la via dels FFCC i per sota de l´autovia de Berga. Després, ens caldrà
anar cap al conegut Barri de l´Estació. Des d´aquí, caldrà apropar-nos cap a l´IES
Llobregat, per on podem fer una nova aturada. Aquesta la farem a uns 0´9 K m – 1 Km
de la parada anteriorment efectuada.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
les aturades anteriors. Fonamentalment, hem trobat nivells de les calcolutites rogenques
i dels nivells de gresos, els quals pertanyen a la Formació Artés. Aquests materials de
l´Eocè, són els que apareixen pels indrets de la present aturada.
En aquest indret, es fan força palesos els fenòmens d´esfondraments de la
superfície dels nivells superiors. Aquí, es poden observar els fenòmens de subsidència,
com a conseqüència de l´existència d´una garant cavitat soterrània. Aquesta s´ha
produït en entrar l´aigua del riu i dissoldre la CARNAL·LITA.
Això ja ho hem vist a la PARADA 5. Així ara, aquí podem observar la tanca de
l´IES LLOBREGAT. FOTOGRAFIA 14.

FOTOGRAFIA 14. PARADA 8
Un aspecte de la deformació de la tanca de l´IES LLOBREGAT
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Per d´altra banda, des d´aquest lloc, es poden veure part dels esfondraments de la
Guarderia, en construir-se sense haver fet un estudi geotècnic d´estabilitat del turó situat al Nord
d´on s´ha construït. Així, aquest esfondrament s´ha anat produint sobre les calcaries de la
Formació Artés. Aquests esfondraments es fa clarament palès sobre les calcàries que afloren a
l´indret de l´aturada. FOTOGRAFIA 15.

FOTOGRAFIA 15. PARADA 8
Un aspecte dels esfondrament de la part eocènica situada sobre la Guarderia

PARADA 9. BARRI DE L¨ESTACIÓ DE SALLENT, (terme municipal de
Sallent, comarca del Bages). (Full 363).
Des de la parada anterior cal anar cap al Sud de l´IES Sallent. Així, ens anirem
situant dintre del bell mig del Barri de l´Estació, on farem la present aturada, a menys de
0´3 Km de la parada anteriorment feta.
En aquest sector sallentí existeix una problemàtica força greu. Així, en recórrer
l´esmentat Barri de l´Estació, es poden veure les esquerdes aparegudes en nombroses cases
i carrers del barri. Aquestes esquerdes són una conseqüència de la subsidència provocada
per l’esfondrament del sostre d’una gran cavitat kárstica que hi ha sota del barri.
Aquesta cavitat es va originar per l´entrada d´aigua al subsòl a través de la Falla
del Guix, a partir del riu Llobregat. Aquest esfondrament s’ha incrementat per la
subsidència les antigues galeries de les explotacions mineres del Pozo Alfredo,
abandonades des de fa anys, per problemes de filtracions de l’aigua del Llobregat.
Aquestes filtracions es van produir en connectar-se les galeries de la mina amb la cavitat
acabada d’esmentar.
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Després d’abandonar les esmentades galeries, es va autoritzar per part de
l´Ajuntament de Sallent, la construcció de d´habitacles en aquest sector, afectat per una
lògica subsidència minera, que es va ajuntar a la subsidència geològica produïda per la
gran cavitat d’origen Kàrstic. La conseqüència d’aquest fet es veu clarament arreu es
fan palesos els esfondraments
Cap a finals de l´any 2010, la subsidència es podia avaluar en uns 4 cm/any,
distribuint-se molt irregularment aquest gradient, fet que produeix els esguardaments. Tot i
això, en els darrers tems s’ha incrementat molt, passant quasi a 6-8 cm/any. Cap a finals del
2011 es va incrementar molt més
És a dir, en aquells moments s’estava produint una perillosa acceleració de la
subsidència, per la qual cosa se van posar en marxa els plans d’emergència, alhora que va
començar-se a realitzar l’abandonament parcial del barri.
A l’actualitat, l’esfondrament és força marcat, tal i com es pot veure en diversos
indrets a on es troben afectades les obres recentment realitzades, tant a les de nova
construcció, com a les de reforç de les cases. FOTOGRAFIA 16.

FOTOGRAFIA 16. PARADA 9
Aspecte parcial d´un edificació esfondrada al Barri de l´Estació de Sallent

PARADA 10. LA MALLOLA. OBSERVACIÓ DE LA FALLA DEL
GUIX A L´ALTRA BANDA DEL RIU, (terme municipal de Sallent,
comarca del Bages). (Full 363).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar cap al Sud, cap el Polígon
Industrial de Sallent, passant per prop d´una zona vallada, com a conseqüència dels
esfondraments. En arribar-hi, cal buscar un corriol que es va desplaçant cap el Sud,
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vorejant les naus industrials i el riu Llobregat. Seguint aquest corriol, podem fer una
nova aturada, a uns 1´2 Km de la parada realitzada anteriorment.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la
Formació Artés (amb nivells de calcolutites i de gresos); tot i que molt sovint es troben
recoberts per runes de la construcció.
Des d´aquest indret, mirant cap a l´altra banda del riu, es poden veure un conjunt
d´estructures, les quals són conseqüència de les deformacions produïdes pel Complex de
la Falla del Guix, sobre el qual ens trobem ara situats. Així, a l´altra banda es poden
veure uns nivells força inclinats. FOTOGRAFIA 17.

FOTOGRAFIA 17. PARADA 10
Un aspecte dels nivells de calcàries de la Mallola (a l´altra banda del riu, d´on ara som),
Es troben afectats pel Complex de la Falla Del Guix
_____________________________________________________________________________

Després, de realitzar la parada anterior, cal travessar l´autovia per sota, per tal de
tornar cap a la Botjosa, per on hem iniciat aquest recorregut i on cal finalitzar-lo. Així,
per anar-hi, des de la parada anterior, ens caldrà recórrer poc més de 0´8 Km, pels
carrers del polígon industrials, sobre la terrassa baixa del Llobregat, la qual es situa
sobre els afloraments cenozoics de la Formació Artés.

EN AQUEST INDRET DEL BARRI DE LA BOTJOSA FINALIZA EL
RECORREGUT DE L´ITINERARI
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