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PRESENTACIÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuem en aquest numero, la publicació de diferents 
itineraris geològics per Catalunya, dintre de la revista 
ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER  
CATALUNYA).  
 
Aquesta publicació serà gestionada per la entitat SIGMADOT 
(Societat Internacional de Geologia i Mineria Ambiental pel 
Desenvolupament i per l ́Ordenament del Territori), amb la 
col·laboració del Museu de Geologia “Valentí  Masachs” de la 
UPC i del Geoparc de la Catalunya Central.  
 
Dintre del present numero, que serà el desè de la publicació, 
inclourem diversos treballs realitzats des del Museu de 
Geologia. En aquest cas, els recorreguts es van desenvolupar 
durant el primer trimestre de l ́any 2015.  
 
El sis recorreguts que ara presentem, es van realitzar 
íntegrament per la comarca del Bages; exactament pel 
Geoparc de la Catalunya Central 
 
_________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 13 
Recorregut 1, pp 5 – 20 

 

RECORREGUT ALTERNATIU A PEU DE 

RECONEIXEMENT GEOLÒGIC I AMBIENTAL 

PEL TERME MUNICIPAL DE SALLENT (SECTORS 

OCCIDENTALS), GEOPARC DE LA CATALUNYA 

CENTRAL: RECORREGUT PEL TORRENT 

SOLDEVILA DES DE LA VIA DELS FFCC AL 

GORG GRAN  
 

 

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, tot i que serà lleugerament dificultós fer-ho per 

alguns dels trams del torrent Soldevila. 

 

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a 

la natura, al llarg de tot el recorregut. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, 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). Pràcticament, 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. 

Els materials que anirem trobant, es pertanyen fonamentalment a la Formació 

Artés. Aquesta pertany a l´Eocè; tot i que es troba al trànsit entre aquest període i l´Oligocè 
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(pel que fa als seus nivells superiors). Tot i així, la major part del recorregut s’efectuarà 

entre els nivells de gresos,  calcolutites rogenques i nivells carbonatats, de caràcter calcari 

de la Formació Artés.  

 

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 la Formació Artés. Aquesta unitat forma part dels materials cenozoics que 

reblen la depressió i pertanyen a l´Eocè; tot i que els seus nivells superiors, 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 

materials anteriors.  

 

4.- Observació dels diferents accidents tectònics que es troben pels voltants de 

Sallent, en especial de Falla del Guix (a Sallent). En aquest recorregut, veurem algunes 

de les conseqüències de la mateixa. Especialment les que afecten al pont se la Sèquia de 

Manresa sobre el Torrent Soldevila. 

 

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 
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6.- Observació, si s’escau de les restauracions dutes a terme, a les escombreres 

de la Mina 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, si s’escau, dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni 

geològic i miner que anirem trobant al llarg del recorregut del present itinerari.  

 

9.- 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. També farem esment d´un recorregut recent MATA – PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (2015), del qual aquest n´és una alternativa. 

 

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.  

 

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 
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Aquest recorregut transitarà solament per la Catalunya Central, i en concret per 

la comarca del Bages, exclusivament pel municipi de Sallent. Així, s´iniciarà a 

l´Estació Classificadora d´IBERPOTASH, tocant a les vies dels FFCC. Des d´aquí, el 

recorregut remuntarà el Torrent Soldevila, fins arribar al Gorg Gran. A partir d´aquí 

tornarà enrere. Seguint el recorregut de l´itinerari principal 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, del qual aquest que ara presentem és una alternativa, 

desenvolupada entre la PARADA 5 i la PARADA 7 d´aquell altre. 

 

Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que 

serà de 3´35 Km. En aquest recorregut es faran 7 aturades (dues d´elles coincidents amb el 

recorregut de l´itinerari original). En aquest recorregut es començarà a una alçada de 264 

metres, per anar pujant fins als 317, baixant després fins als 264 metres inicials. És a dir: 

serà un recorregut prou planer, pel que fa a les pendents, tot i que hi ha haurà trams 

perdedors i emboscats a l´hora de caminar pel Torrent Soldevila. 

 

 
 

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

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

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

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui). Per d’altra banda, en cada cas 

indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada.  
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 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. PEDRERA I TREMUGES DEL TORRENT SOLDEVILA, 
(terme municipal de Sallent, comarca del Bages). (Full 263). 
  

 El recorregut de l´itinerari cal iniciar-lo prop de l´Estació Classificadora 

d´IBERPOTASH, a la vora de les vies dels FFCC. Exactament, cal fer-ho al poc d´agafar 

el camí que es dirigeix cap al Torrent Soldevila. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials eocènics de la 

Formació Artés, amb nivells de gresos, calcolutites rogenques i de calcàries. Precisament,   

aquests darrers materials han estat explotats en una antiga pedrera, situada per sobre d´on 

som ara. Un cop extrets, es feien baixar cap a unes tremuges, que ara estem veient en 

aquest indret. FOTOGRAFIA 1. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Antigues tremuges de l´explotació de les calcàries de la Formació Artés,  

la qual es troba situada més amunt 

 

PARADA 2. PONT DE LA SÈQUIA DE MANRESA, (terme municipal 

de Sallent. Comarca del Bages). (Full 363) 
 

 Des de l´indret de la parada anterior, cal fer un breu desplaçament, per tal de 

poder observar el pont de la Sèquia de Manresa, sobre el Torrent Soldevila.  De fet, 

l´observació es pot fer des de diversos indrets.  
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 En qualsevol cas, en qualsevol 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.  

 

Després, en arribar on som ara, podem veure com els moviments de la propera 

Falla del Guix han anat afectant al pont de la Sèquia de Manresa, des de la seva 

construcció al Segle XV, fins ara. FOTOGRAFIA 2.  
 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

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 

 

 

PARADA 3. SALTANT DEL TORRENT SOLDEVILA, PROPER AL 

PONT DE LA SÈQUIA DE MANRESA, (terme municipal de Sallent. 

Comarca del Bages). (Full 363) 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal fer un breu recorregut pel camí que 

s´apropa cap a la llera del Torrent Soldevila. Així, després baixar uns 100 metres 

arribarem a la part més baixa. Aquí farem una nova aturada d´aquest recorregut 

alternatiu. 

 

 En aquest tram, hem anat trobant afloraments dels materials que hem esmentat 

anteriorment. Així, hem vist els nivells dels gresos i de les calcolutites rogenques, les 

quals pertanyen a l´Eocè i concretament a la Formació Artés. 

 

 També hem vist nivells de materials carbonatats, concretament de les calcàries 

lacustres interestratificades entre els materials de l´esmentada Formació Artés. Es tracta 
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de les denominades calcàries de Sallent. Aquestes són les que ara afloren al torrent i 

han segut les causant del saltant que es veu en aquest indret. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Saltant inferior del torrent Soldevila. Aflorament dels nivells de calcàries interestratificats entre 

els materials de la Formació Artés. 

Es pot veure com les aigües es troben carregades de detergents, procedents de les granges 

situades més amunt, probablement  

 

 

PARADA 4. VALL DEL TORRENT SOLDEVILA, (terme municipal de 

Sallent. Comarca del Bages). (Full 363) 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal fer un recorregut per corriols 

perdedors que van seguint per la llera del torrent Soldevila. Sovint, haurem de travessar-

lo, per passar d´una banda a l´altra. Així, des de la parada anterior, ens haurà calgut fer 

un desplaçament proper als 0´5 Km. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats 

anteriorment, els quals pertanyen a l´Eocè continental, concretament a la Formació 

Artés. Així, hem vist afloraments dels nivells de gresos rogencs i de les calcolutites 

roges. També hem vist un important nivell de calcàries, d´uns 10 – 12 metres de 

potència, el qual es situa per sobre del nostre recorregut, amb un cabussament cap al 

NW. Com que anem pujant per la llera, es de suposar que més amunt el trobarem a la 

mateixa i que el torrent passarà per aquests materials carbonatats. 

 

 Tanmateix, es pot veure com a prop d´on ara som, aquests materials són 

explotats. Així, per sobre de les calcàries es pot veure una pantalla ambiental, una mica 

més amunt d´on ara som. 
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 En aquest recorregut, es pot gaudir de la bellesa d´aquesta vall, no gaire 

coneguda i molt poc transitada.   

 

 

PARADA 5. GORG GRAN DEL TORRENT DEL SOLDEVILA, (terme 

municipal de Sallent, comarca del Bages). (Full 363). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal continuar pel corriol que es va dirigint cap 

a ponent, per la llera del Torrent de Soldevila, remuntant-lo. Més amunt, 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´6 Km, 

aproximadament. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5 

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 

 

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 explotable de sal) 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. 
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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 4. 

 

 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 salt d´aigua. FOTOGRAFIA 5 
 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Saltant d´aigua del Torrent Soldevila.  

Es produeix en arribar les aigües als nivells carbonatats 

 

 

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 anar cap al proper camí que comunica 

Santpedor amb Sallent (el camí de Santpedor) En arribar-hi, ens caldrà anar cap aquesta 

darrera població. Més endavant arribarem a una explotació activa dels materials 

carbonatats que hem vist abans. Aquí, farem una aturada, aproximadament a uns 0´7 

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. 
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 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 6.  
 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6 

Pedrera de calcàries del Torrent Soldevila. Exploten nivells carbonatats de la Formació Artés  

 

  

PARADA 7. ANTIGUES INSTAL·LACIONS DE LA VELLA 

PEDRERA, (terme municipal de Sallent, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després d´efectuar la parada anterior, cal continuar pel camí de Santpedor, el 

qual es va dirigint cap a la propera població de Sallent. Poc després de sobrepassar la 

pedrera, trobarem una cruïlla. En trobar-la, ens caldrà continuar pel camí de la dreta, el 

qual es dirigeix cap al final de la via dels FFCC i cap a l´Autovia. Poc abans d´arribar a 

la via, ens caldrà fer una nova aturada. Així, haurem efectuat un recorregut proper als 

0´8 Km des de la parada anterior. 

 

 En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials 

esmentats anteriorment, els quals pertanyen a la Formació Artés. Així, a més a més dels 

nivells carbonatats que són explotats a la pedrera, hem trobat els gresos i les calcolutites 

de tonalitats rogenques. 
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 En aquest indret hi ha les antigues instal·lacions de la pedrera, on es trituraven 

els materials extrets, per tal d´ésser emprats com a àrids per a la construcció. A 

l´actualitat han quedat inactives. FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 7 

Antigues instal·lacions de la planta de trituració de la pedrera 

__________________________________________________________________________ 

 

 Tot i que el recorregut alternatiu finalitza en aquest indret, caldrà fer un 

desplaçament d´uns 350 metres, per tal de tornar a l´indret on l´hem iniciat. 

 

EN AQUEST INDRET FINALIZA EL RECORREGUT DEL 

PRESENT ITINERARI ALTERNATIU 
 

_____________________________________________________________________________ 
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MUNICIPAL DE BALSARENY (GEOPARC DE LA 

CATALUNYA CENTRAL): DES DE LA RESCLOSA 

DELS MANRESANS, AL CASTELL DE BALSARENY, 

A LA VIA VERDA I A LES IMMEDIACIONS DE LA 

RESCLOSA   
 

 

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). Al respecte, cal dir que la totalitat de la comarca del Bages es troba dintre 

d’aquesta part de la Depressió Geològica de l´Ebre. Per aquesta raó, el terme municipal de 

Balsareny també es troba dintre d´aquesta unitat geològica.   

 

Per d´altra banda, la totalitat del recorregut de l´itinerari es troba dintre del 

Geoparc de la Catalunya Central. No cal oblidar que el municipi de Balsareny és un dels 

integrants d´aquest geoparc. 

 

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, encara que molt prop dels terrenys de transició a l´Oligocè. 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.  

 

Els materials que anirem trobant, pertanyen exclusivament a la Formació Artés. La 

qual pertany a l´Eocè; tot i que es troba al trànsit entre aquest període i l´Oligocè.  Així, la 
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major part del recorregut s’efectuarà entre els nivells de gresos i calcolutites rogenques de 

la Formació Artés.  

 

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 

Balsareny. 

 

 

OBJETIUS 
 

Els objectius fonamentals d’aquest recorregut de caràcter geològic, ambiental i 

miner, poden concretar-se en els següents aspectes. 

 

1.- Reconeixement dels del Geoparc de la Catalunya Central (també denominat: 

Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central), pels voltants del municipi de Balsareny. 

 

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, 

per aquests indrets pertanyen a la Formació Artés. Aquesta unitat forma part dels 

materials cenozoics que reblen la depressió i pertany a l´Eocè; tot i que els seus nivells 

superiors, 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 

Balsareny, en especial de l´Anticlinal de Balsareny. Aquest element és un LIG (Lloc 

d’interès Geològic) 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. Observació, si s´escau, de l´impacte ambiental 

d´aquestes explotacions i de les restauracions dutes a terme. 

 

6.- Observació, si s’escau, dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni 

geològic i miner que anirem trobant al llarg del recorregut del present itinerari realitzat pel 

municipi de Balsareny. 

 

7.- A més a més dels anteriorment esmentats. es realitzarà l’observació dels 

diferents aspectes geològico-ambientals que es trobin al llarg del recorregut. 
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ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Hi ha diferents antecedents nostres, pel que fa al municipi de Balsareny, per on 

hem realitzat diferents recorreguts. Així, en farem esment dels següents: 2004a, 2005a, 

2006, 2009, 2010a, 2010b i 2011). Tot i així, aquest recorregut que ara presentem és en 

bona part inèdit, en tractar-se d´un recorregut pedestre.  

 

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.  

 

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 (2003, 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 Balsareny. Així, s´iniciarà i 

finalitzarà per les immediacions de la Resclosa dels Manresans, per on es faran les dues 

primeres aturades.  

 

Després, el recorregut a peu es dirigirà cap a l´antiga via dels FFCC (actualment 

una via verda), per on es faran tres aturades més. Finalment, el recorregut retornarà a les 

immediacions d´on ha començat, finalitzant aquí aquest recorregut.  

 

Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que 

serà de 7´24 Km. En aquest recorregut es faran 5 aturades. Es començarà a una alçada de 

303 metres, per baixant fins als 288 m, pujar fins als 3576 m, per a baixar després fins als  

2303 metres inicials. És a dir: serà un recorregut prou planer. 
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MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

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

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

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui). 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 dos fulls, el 331 (o 

de Puigreig) i 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. RESCLOSA DELS MANRESANS, (terme municipal de 
Balsareny, comarca del Bages). (Full 363). 
  

 L´inici del recorregut de l´itinerari cal efectuar-lo dintre del terme municipal de la 

població de Balsareny. Des d´aquí, ens cal dirigir-nos cap al paratge on hi ha la Resclosa 

dels Manresans, la qual es troba ubicada a la bora del riu Llobregat. En aquest indret farem 

la primera aturada d´aquest recorregut. Així, des de l´inici, haurem recorregut poc menys 

de 1´5 Km, per tal d´arribar fins aquest indret. 
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Plafons indicatius de la Resclosa dels Manresans i del paper de la Sèquia de Manresa, que 

eix de la resclosa 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1 

Un aspecte de la Resclosa dels Manresans 
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 Cal dir que en aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials 

cenozoics que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests materials pertanyen en 

aquests indrets a la Formació Artés. Així, hem vist nivells de gresos rogencs i tanmateix de 

calcolutites o margues de tonalitats similars. Ocasionalment, hem vist que aquests 

materials han quedat recoberts parcialment de depòsits detrítics del Cenozoic actual, de 

l´Holocè, tot formant part de les terrasses fluvials del Llobregat, com per aquests indrets. 

 

 Pel que fa a la resclosa, cal dir que d´aquí surt la sèquia, el canal que transporta 

l´aigua cap a Manresa. Es tracta d´una important obra del segle XIV. Concretament va 

ésser construït entre els anys 1339 i 1383. Te una longitud de prop de 27 Km i un desnivell 

d´uns 10 metres. Al respecte d´aquesta obra, cal considerar-la com una obra d´aprofitament 

dels georecursos. És a dir: es tracta d´un tipus de mineria, no sempre considerat com a tal, 

tot i que ho és molt clarament des del nostre punt de mira: MATA – PERELLÓ et altri 

2015), en considerar que la mineria es l´aprofitament del georecursos. 

   

   

PARADA 2. IMMEDIACIONS DE LA RESCLOSA DELS MNRESANS, 
MADEMOISELLES COIFEÉS, (terme municipal de Balsareny, comarca del 
Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar l´aturada anterior,  cal fer un breu recorregut, de menys de 

50 metres, per tal de fer una nova aturada. 

 

En fer aquest breu recorregut, podrem admirar un conjunt d´estructures 

piramidals, de demoiselles coifées. Aquestes, es troben als afloraments dels materials 

detrítics de l´Holocè. FOTOGRAFIA 3. Tot i això, es veuen millor més amunt, des de la 

via verda del ferrocarril, per on passarem després. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2 

Un conjunt de demoiselles coifées, situades entre els afloraments detrítics de l´Holocè 
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 Aquestes estructures es caracteritzen en aquest indret per tindre un sostre de 

gres, el qual protegeix de l´erosió una columna detrítica, en la qual predominen els 

materials fins, especialment les calcolutites. 

 

 

PARADA 3. IMMEDIACIONS DEL CASTELL DE BALSARENY, 

(terme municipal de Balsareny. Comarca del Bages). (Full 331) 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retrocedir pel camí que ens ha dut fins 

a l´indret per on hem fet les dues darreres aturades. Així, cal tornar enrere fins trobar la 

plataforma de l´antiga línia fèrria que comunicava Manresa amb Guardiola del 

Berguedà.  En trobar-la cal fer un recorregut cap el Nord, passant per les immediacions 

d´on en fet les dues parades anteriors. Més endavant, en arribar prop del Castell de 

Balsareny, podem fer una nova aturada; la farem a uns 2 Km de l´anterior. 

 

 En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials 

continentals, de tonalitats rogenques, que hem vist a les aturades anteriors. Aquests 

materials pertanyen a la Formació Artés i es troben constituïts per nivells de gresos 

rogencs i per nivells calcolutítics (o margosos) de tonalitats també rogenques. Aquests 

materials són els que predominen per on ara som i constitueixen la base del turó on 

s´assenta el Castell de Balsareny. FOTOGRAFIA 4 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 

Un aspecte del turó on s´assenta el castell de Balsareny 

A la part baixa del mateix es poden veure els materials rogencs de la Formació Artés 

 

 Per d´altra banda, en efectuar aquest recorregut, hem pogut veure, des de dalt, la 

resclosa dels Manresans (PARADA 1). Igualment hem pogut veure les demoiselles 

coifées (PARADA 2). Aquestes darreres, possiblement es veuen millor ara que a 

l´indret de la parada anterior. Per d´altra banda, també podem veure el riu Llobregat, 

com descriu un mig meandre, entre un bosc de ribera. FOTOGRAFIA 5. 
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 3 

El Llobregat als peus del Castell de Balsareny, prop de la resclosa dels Manresans 

 
  

PARADA 4. VIA VERDA DELS FERROCARRILS CATALANS, TRAM 

DE BALSARENY A NAVÀS, FLANC MERIDIONAL DE 

L´ANTICLINAL DE BALSARENY, (terme municipal de Balsareny. 

Comarca del Bages). (Full 331) 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap el Nord per la Via Verda. 

que va seguint per la plataforma dels antics Ferrocarrils Catalans.  En aquest recorregut, 

primer trobarem la cruïlla amb el camí – carreter que procedeix de Balsareny (del Pont dels 

Traginers) i que es dirigeix cap a la Rabeia. Poc després, trobarem una altra cruïlla que 

procedeix de la carretera C – 16 i que es dirigeix cap a la Colònia Soldevila (cap a Sant 

Esteve). Després, de creuar els dos camins – carreters, ens caldrà continuar per la Via 

Verda, que es va dirigint cap a Navàs, entrant ara en un tram atrinxerat. Quasi en trobar-lo, 

farem una nova aturada, a uns 0´9 Km de la parada anterior, aproximadament. 

 

En aquest nou recorregut, hem continuat trobant els materials que hem vist a les 

aturades anteriors. Així, en aquest trajecte, com es habitual en tot el recorregut, hem anat 

trobant els materials rogencs de la Formació Artés, entre els quals predominen els nivells 

de calcolutites rogenques, amb freqüents intercalacions de tonalitats grisenques.  

 

Per d´altra banda, en aquest indret de la parada, es fa palès el flanc meridional de 

l´Anticlinal de Balsareny (el qual cap a ponent enllaça amb l´Anticlinal de Súria). Així, 

veiem un lleuger cabussament dels materials anteriors cap el Sud, tot i que no és massa 

evident. S’observa, en mirar les alineacions dels relieves en cuesta, desenvolupats sobre els 

materials de la Formació  Artés, com cabussen lleugerament cap el Sud. FOTOGRAFIA 6, 
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 

Un aspecte dels materials de la Formació Artés 

 

 

PARADA 4. VIA VERDA DELS FERROCARRILS CATALANS, TRAM 

DE BALSARENY A NAVÀS, FLANC SEPTENTRIONAL DE 

L´ANTICLINAL DE BALSARENY, (terme municipal de Balsareny. 

Comarca del Bages). (Full 331) 

 
Després de fer la parada anterior, cal continuar per la Via Verda, anant cap el 

Nord, apropant-nos a la carretera C – 16 i a Navàs. A poc més de 0´2 Km, de la parada 

anterior, n´efectuarem una altra, la darrera d´aquest itinerari.   

 

En aquest recorregut efectuat per l´antic vial dels FFCC, es pot anar veient com els 

materials que inicialment tenien un lleuger cabussament cap el Sud, van disminuint 

aquesta inclinació, passant a posicions més subhoritzontals. Més amunt, quan s´arriba a la 

carretera i ja es veu el rètol de Navàs, els materials de la Formació Artés presenten un 

cabussament de component septentrional. És a dir: hem travessat l´Anticlinal de Balsareny 

i ara som al seu flanc septentrional. 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Després, de realitzar la parada anterior, cal retornar a Balsareny, fins arribar de 

nou a l´inici del recorregut, fent un recorregut d´uns 2 Km Naturalment, en aquest 

recorregut, hem tornat a trobar afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. 

 

EN AQUEST INDRET DEL FINALIZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 
_____________________________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 13 
Recorregut 3, pp 31 – 48 

 

RECORREGUT A PEU DE RECONEIXEMENT 

GEOLÒGIC I AMBIENTAL PEL TERME 

MUNICIPAL DE SALLENT (SECTORS 

ORIENTALS), GEOPARC DE LA CATALUNYA 

CENTRAL: DES DE LA GUARDERIA AL GUIX, LA 

CARRERA, EL CASTELL I A LA GUARDERIA  
 

 

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.  

 

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a 

la natura, al llarg de tot el recorregut. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, 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). Pràcticament, 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. 

 

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 
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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). Cal dir, finalment, 

que aquesta formació no la trobarem en superfície. 

 

En aquest itinerari farem observacions relatives a diverses 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 orientals 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. Aquests materials 

pertanyen a la Formació Artés, a la Formació Súria i a la 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, que sovint cobreixen als anteriors.  

 

4.- Observació dels diferents accidents tectònics que es troben pels voltants de 

Sallent, com la Falla del Guix (a Sallent). Aquest element és un important  LIG (Llocs 

d’interès Geològic) de la comarca del Bages i 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, ens referirem a 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. 

 

6.- Observació a distància, si s’escau de les restauracions dutes a terme, a les 

escombreres de la Mina de Sallent.  

 

7.- Observació, si s’escau, dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni 
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geològic i miner que anirem trobant al llarg del recorregut del present itinerari.  

 

8.- 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: MATA-

PERELLÓ 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.  

 

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 pels voltats de la Guarderia de Sallent, prop d´on es farà la primera aturada i 

també la darrera. 

 

Després, el recorregut a peu es dirigirà cap al Sud, seguint momentàniament la 

carretera local B – 430 (que condueix cap a Cabrianes). Tot seguit es trencarà cap a 

llevant, per tal d´anar-nos apropant cap a la Carrera. En aquest tram es faran diverses 

aturades.   
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Després, des de la Carrera, el recorregut es dirigirà cap el Forn de Garrell, per 

fer una nova aturada. Seguidament, caldrà anar cap el Castell de Sallent, per tal de fer 

una altra aturada.  

 

Finalment, des d´aquí, es baixarà cap a Sallent, retornant a les immediacions de 

la Guarderia. Per on finalitzarà el recorregut, després de fer-se la darrera aturada del 

recorregut de l´itinerari.   

 

Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que 

serà de 10´89 Km. En aquest recorregut es faran 9 aturades. Es començarà a una alçada de 

268 metres, per anar baixant fins als 230 metres. Després, caldrà pujar fins als 440 m, per 

tal de baixar de nou fins als 268 metres inicials. 

 

 
 

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

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

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

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui). 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: 
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PARADA 1. SALTANTS DEL LLOBREGAT A SALLENT, (terme municipal 
de Sallent, comarca del Bages). (Full 263). 
  

 L´inici del recorregut de l´itinerari cal efectuar-lo a la plaça que hi ha davant de 

l´Església de Sallent. Després, des d´enllà, cal baixar cap al riu, per tal d´agafar la 

carretereta que se´n va cap a Cabrianes. En arribar al riu, podem fer la primera atura, 

després d´un recorregut d´uns 150 metres. 

 

 En aquest recorregut, hem estat circulant per la ciutat de Sallent, sense veure els 

materials. Tot i així, en aquest indret es fa palès un aflorament d´uns nivells de calcàries 

(les calcàries de Sallent), les quals es situen entre els materials de la Formació Artés, entre 

nivells de gresos i de calcolutites rogenques. Aquests materials pertanyen a l´Eocè 

continental i reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets. 

 

 Aquí, el riu Llobregat, en trobar-se les calcàries forma un saltant (un sallent), sobre 

el que es va construir una represa.  FOTOGRAFIA 1. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Un dels saltants (sallents) del riu Llobregat. S´originen en arribar les aigües als nivells 

carbonatats de la Formació Artés, després de discórrer per nivells de calcolutites i gresos 
 
 
PARADA 2. CARRETERA A CABRIANES, PART BAIXA DEL TURÓ DEL 
CASTELL DE SALLENT, (terme municipal de Sallent, comarca del Bages). 
(Full 263). 
 

 Després de realitzar l´aturada anterior,  cal continuar a peu per la carretereta que 

es va dirigint cap a Cabrianes. Aquesta carretera va baixant per la riba esquerra del riu. 

A poc més de 0´5 Km de la parada anterior, realitzarem la present.  
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En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a 

l´aturada anterior, els quals pertanyen a l´Eocè continental, concretament a la Formació 

Artés. Així, hem vist nivells de gresos i de calcolutites rogenques, així com nivells 

carbonatats de calcàries. 

 

Tot i així, ara es fan palesos uns nivells de calcolutites grisenques i de gresos, 

també grisencs. Aquests materials pertanyen a la Formació Súria. Aquesta i l´anterior 

reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquets indrets, tot i que en profunditat hi 

ha els materials de la Formació Cardona, que no arriben a aflorar en superfície, 

almenys per aquests indrets. 

 

Des d´aquest indret, mirant als materials grisencs de la Formació Súria, es pot 

veure que es troben intensament diaclasats. Aquesta circumstància dona idea de un 

possible risc de desnonament de part del turó.  Cal dir que per sobre d´aquests materials 

grisencs, hi ha els nivells rogencs de la Formació Artés; situant-se un nivell de calcàries 

d´aquesta formació a la part més alta, per sota del Castell. FOTOGRAFIA 4. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

A la part baixa es veuen els nivells grisencs de la Formació Súria. Per sobre, hi ha els nivells 

rogencs de la Formació Artés 

Cal veure que els materials de la Formació Súria, es troben força diaclasats, amb un evident risc 

 

PARADA 3. BARRI DEL GUIX I TRENCALL DE CAN CARRERA, 

FALLA DEL GUIX (terme municipal de Sallent. Comarca del Bages). 

(Full 363) 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar una mica més, per la 

carretereta que es dirigeix cap al Sud, cap el poble de Cabrianes. En arribar al barri del 
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Guix, podem efectuar una nova aturada, a uns 0`3 Km de la parada anterior, 

aproximadament. Tot i així, es millor allargar aquesta aturada fins arribar al trencall de 

Can Carrera, durant 0´5 Km.  

 

 En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials 

esmentats a l´aturada anterior. Tot i així, ara es fan palesos uns nivellets de guix, els 

quals han estat explotats en unes petites minetes. La majoria d´aquestes es troba 

actualment enrunada. 

 

 Més endavant, en arribar al trencall de Can Carrera, es pot observar la Falla del 

Guix a l´altra banda del riu. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Falla del Guix, prop del Barri del Guix. Sallent 

 

 

PARADA 4. MINERALITZACIONS DE COURE DE LA CARRERA, 

(terme municipal de Sallent. Comarca del Bages). (Full 363) 

 

Des de la parada anterior, cal continuar per un camí de terra que surt de la 

carretereta a Cabrianes. Aquest camí sobrepassa la sèquia que hi ha al costat de la 

carretera, per un pont. Després comença a pujar cap a Can Carrera. En arribar-hi, cal anar 

cap al barranc situat al NE de la casa, a uns 100 m de la mateixa. En aquest barranc, és on 

ens cal fer la present aturada, després d´un recorregut proper als 0´7 Km, des de la parada 

anteriorment realitzat. 

 

Tot aquest recorregut s´efectuarà entre els nivells rogencs que formen part dels 

materials que constitueixen la Formació Artés. Precisament, aquests són els materials que 

apareixen a l´indret de la parada, on es troba intercalat  un nivell de calcàries molt fosques i 
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organògenes. 

 

En aquest indret es troben unes mineralitzacions cupríferes, relacionades amb els 

nivells reductors que constitueixen les calcàries organògenes.  És a dir, es tracta d´una 

mineralització associada a “red-bed”, localitzada entre els nivells reductors (les calcàries 

organògenes) situades entre nivells oxidants, els gresos i les calcolutites rogenques de la 

Formació Artés. Entre els minerals esments, cal fer esment de l´ATZURITA (el més 

abundant), i també de la MALAQUITA (més minoritària). FOTOGRAFIA 4 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 4. PARADA 4 

Aspecte de les mineralitzacions d´ATZURITA, sobre les calcàries organògenes 

 

 

PARADA 5. PLECS DE LA CARRERA, (terme municipal de Sallent. 

Comarca del Bages). (Full 363) 
 

Des de la parada anterior, cal agafar un camí que passa per sobre de Can Carreras, 

anant cap al Nord. En arribar prop d´unes antigues barraques es farà una nova aturada, 

després de recórrer uns 0´5 Km més. 

 

En aquest recorregut es sobrepassa la Falla del Guix, de la que hem parlat 

anteriorment (a la PARADA 3). Així, ara trobem que els estrats que es situen més al Nord 

de la mateixa es troben força replegats.  Així, per sobre les barraques acabades d´esmentar 

es troba un petit i interessant plec, el qual es troba entre els nivells de les calcàries que hem 

vist a l´aturada anterior. FOTOGRAFIES 5 i 6.  
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 5 

Un aspecte del plec de la Carrera  

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5 

Un altre aspecte del plec de la Carrera  

 
En aquest indret també pot observar-se la presencia d´una font (ara força escassa). 

Es pot veure fàcilment com l´aigua brolla per la part inferior de l´artesa del plec, just al 

contacte entre les calcàries que dibuixen el plec i uns nivells de calcolutites rogenques. 
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PARADA 6. CAMÍ A SANT MARTÍ DE FUCIMANYA. NIVELLS DE 

LES CALCÀRIES DE SALLENT, (terme municipal de Sallent, comarca 

del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retornar lleugerament cap enrere, fins 

a trobar el corriol que condueix cap a la Carrera. En arribar-hi, ens caldrà continuar pel 

camí carreter que condueix cap a Sant Martí de Fucimanya. Seguint-lo, a uns 1´2 Km 

de la casa, trobarem un aflorament de les calcàries de Sallent. Aquí farem una nova 

aturada, a uns 2 Km de la parada anterior. 

 

En aquest llarg recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials 

esmentats a les aturades anteriors, especialment els nivells de gresos i de calcolutites de 

tonalitats rogenques, que formen part de la Formació Artés. Per d´altra banda, molt 

sovint, hem trobat afloraments dels nivells carbonatats de les calcàries intercalades entre 

els materials anteriors. 

 

Tot i això, en aquest indret hi ha un important aflorament dels nivells 

carbonatats de la Formació Artés. FOTOGRAFIA 7.    

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6 

Aflorament dels nivells carbonatats de la Formació Artés 

Camí a Sant Martí de Fucimanya 
  

PARADA 7. FORN DE GUIX DE CAN GARRELL, (terme municipal de 

Sallent, comarca del Bages). (Full 363). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal continuar pel camí que es va dirigint cap al 

NE, cap a Sant Martí de Fucimanya.  A molt poca distancia, caldrà fer una nova 
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aturada, en arribar al Font de Guix de Can Garrell. Així, des de la parada anterior, 

haurem efectuat un recorregut proper als 0´5 Km, per tal d´arribar fins on ens trobem 

ara situats. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem vist a 

la major part del recorregut de l´itinerari. Així, hem trobat, en contacte amb les calcàries 

de la parada anterior, uns nivells de calcolutites roges i d´uns gresos de les mateixes 

tonalitats. Aquests materials pertanyen a la Formació Artés, la qual es situa en aquests 

indrets, dintre de l´Eocè. Aquests materials continentals reblen la Depressió Geològica 

de l´Ebre, per aquests sectors bagencs. 

 

En aquest indret hi ha les restes d´un antic forn de guix, el qual ha estat 

recentment restaurat. FOTOGRAFIES 8 i 9  
 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7 

Un aspecte general del Forn de Guix de Can Garrell 

 

 Aquest element, és un indret molt important del Patrimoni Miner de la comarca 

del Bages; i alhora de tot el conjunt del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central. 

Tot i això, sovint se la classificat com a forn de calç, en lloc de classificar-se com a forn 

de guix. En relació a aquest aspecte, cal considerar que prop d´ell afloren gresos i 

calcolutites rogenques; però una mica més amunt hi ha uns nivells de guixos, situats 

com els anteriors materials, dintre de la Formació Artés.  
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FOTOGRAFIA 9. PARADA 7 

Un aspecte de la par superior del forn 

 

 

PARADA 8. PANORÀMIQUES DES DEL CASTELL DE SALLENT, 

(terme municipal de Sallent, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retrocedir lleugerament fins prop de 

l´indret on hem fet la PARADA 6. Prop d´aquest indret surt un corriol que es va 

enlairant poc a poc. Així va pujant la Serra de Montcogul. Seguint per aquest camí. 

Enllaça amb el que procedeix de la Carrera.  Després d´arribar a la part més alta, aquest 

camí es dirigeix cap a les immediacions del Castell de Sallent, per on farem la present 

aturada. Així, des de l´anterior, fins aquí, haurem efectuat un desplaçament molt proper 

als 1´6 Km. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem 

esmentat anteriorment, a les darreres aturades. Així, s´han anat fent palesos els 

afloraments dels materials de tonalitats rogenques que pertanyen a la Formació Artés, 

de l´Eocè continental. Tanmateix, haurem trobat nivells carbonatats de calcàries, com 

les que afloren on som ara, per sota del Castell i de l´església de Sant Sebastià. Així, 

hem anat veient afloraments de gresos i de calcolutites de tonalitats eminentment 

rogenques. Aquests materials reblen, per aquests indrets la Depressió Geològica de 

l´Ebre, on estem situats des de l´inici del recorregut.  

 

Des d´aquest indret, es pot gaudir d´un bon lloc d´observació de tots els volants 

de Sallent, situats al Sud i al ponent. Així, des dels murs de l´església romànica de Sant 

Sebastià, es pot gaudir d´una bona visió de Montserrat i de les explotacions mineres. 

FOTOGRAFIA 10. 
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Per d´altra banda, també es pot gaudir d´una bona visió dels sectors 

septentrionals de Sallent. FOTOGRAFIA 11. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 8 

Un aspecte de la Depressió Geològica de l´Ebre i de Montserrat, des de Sant Sebastià. Sallent 

 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 8 

Un aspecte de Sallent, des de prop de Sant Sebastià, que es veu a la dreta 
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PARADA 9. ESFONDRAMENTS DEL TURÓ DE LA GUARDERIA DE 

SALLENT, (terme municipal de Sallent, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar  la parada anterior cal baixar cap a la població de sallent, la 

qual es troba als peus (al NNW) d´on ara som. Per baixar ho podem fer a través de les 

instal·lacions de l´empresa IBERPOTASH, arribant a la carretereta que enllaça Cabrianes 

amb Sallent (per on hem passat abans, entre la PARADA 2 i la PARADA 3). Així, 

arribarem a la darrera aturada en uns 2 Km, aproximadament.  També podem baixar, 

passant per les immediacions del barri de la Bonavista. En aquest cas, invertirem poc més 

de 2´3 Km. 

 

 En tots dos recorreguts, anirem trobant afloraments dels materials que ja hem 

descrit al llarg de tot el recorregut de l´itinerari. Així, es faran palesos per arreu, els 

afloraments dels nivells de gresos rogencs i de les calcolutites rogenques de la Formació 

Artés. Ocasionalment, també haurem trobat nivells carbonatats. 

 

 En el cas d´haver passat per les instal·lacions mineres d´IBERPOTASH, haurem 

vist el castellet miner. FOTOGRAFIA 12 
 

 
 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 8 

Un aspecte del Castellet Miner d´IBERPOTASH 

 

 En arribar a l´indret de la Guarderia es fan clarament paleses les conseqüència 

d’una obra mal feta, sense considerar les característiques geològiques de l´indret. La qual 

cosa va provocar la d’esllavissada cap a la guarderia. Com a conseqüència d’aquesta 

esllavissada es pot veure el procés de reptació dels arbres del petit bosquet residual.  Això 

es va produir en no veure l´alternança d´estrats argilosos i carbonatats, amb un clar 

cabussament cap a l´indret on es feia la guarderia i en descalçar els nivells de base. 

FOTOGRAFIA 13. 
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FOTOGRAFIA 13. PARADA 9 

Un aspecte dels esfondrament dels nivells eocènics situats sobre la Guarderia 

 

Cal dir que el procés d’esllavissament es va aturar en situar uns murs i uns potents 

encolatges a la muntanya. Tot i així, els murs van convertir quasi a la Guarderia en una 

presó infantil. FOTOGRAFIA 14. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 14. PARADA 9 

Un aspecte dels encolatges i dels murs situats a la guarderia 
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EN AQUEST INDRET FINALIZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 13 
Recorregut 4, pp 49– 64 

 

RECORREGUT A PEU DE RECONEIXEMENT 

GEOLÒGIC I AMBIENTAL PELS TERMES 

MUNICIPALS D´ARTÉS I DE CALDERS (GEOPARC 

DE LA CATALUNYA CENTRAL, BAGES I 

MOIANÈS): DES D´ARTÉS A LA FONT DE LES 

TÀPIES, AL FORN DE CALÇ DE LES QUINGLES, A 

CALDERS, AL SERRAT DE LA SALA I DE NOU A 

ARTÉS 

 

 

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.  

 

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a 

la natura, al llarg de tot el recorregut. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, 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). No cal oblidar que pràcticament, la totalitat de la comarca 

del Bages es troba dintre d’aquesta part de la Depressió Geològica de l´Ebre.  

 

Tanmateix, cal dir tot el recorregut de l´itinerari es troba dintre del Geoparc de la 

Catalunya Central, dintre del qual es troba pràcticament tota la comarca del Bages i en 

part de la del Moianès i en concret els municipis d´Artés (Bages) i de Calders (Moianès). 

 

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, 
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formats majoritàriament a partir de l’erosió dels anteriors. Els materials que anirem 

trobant, es reparteixen fonamentalment entre la Formació Igualada, la Formació Tossa i 

la Formació Artés. Totes elles pertanyen a l´Eocè; tot i que la darrera 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. Tanmateix, part del 

recorregut s´efectuarà entre afloraments de calcolutites, calcarenites i calcàries de la 

Formació Tossa. En canvi les calcolutites gris – blavoses de la Formació Igualada es 

veuran de lluny. 

 

En aquest itinerari farem observacions relatives a diverses 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 les comarques del Bages 

i del Moianès, integrades dintre de la Catalunya Central. I ho farà exclusivament pels 

termes municipals d´Artés (de la comarca del Bages) i de Calders (de la del Moianès).  

 

 

OBJETIUS FONAMENTALS 
 

Els objectius fonamentals d’aquest recorregut de caràcter geològic, ambiental i 

miner, poden concretar-se en els següents aspectes. 

 

1.- Reconeixement dels sectors centrals del Geoparc de la Catalunya Central 

(també denominat: Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central), pels voltants dels 

municipis d´Artés i de Calders. 

 

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. Aquests materials 

pertanyen a la Formació Igualada, a la Formació Tossa i a la Formació Artés. 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 tercera, 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, que sovint cobreixen als anteriors.  

 

4.- Observació de les diferents explotacions mineres que anirem trobant al llarg 

del recorregut d’aquest itinerari. 

 

5.- Observació a distància, si s’escau de les escombreres de la Mina de Sallent, 

des de les immediacions de Calders.  

 

6.- Observació, si s’escau, dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni 

geològic i miner que anirem trobant al llarg del recorregut del present itinerari.  

7.- A més a més dels anteriorment esmentats. es realitzarà l’observació dels 

diferents aspectes geològico-ambientals que es trobin al llarg del recorregut. 
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ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Hi ha nombrosos antecedents nostres, pel que fa a la comarca del Bages, per on 

hem realitzat diferents recorreguts. Així, en farem esment dels següents: 2001a, 2001b, 

2004, 2005a, 2011 i 2013). 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: 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. També farem esment de VILA i 

BERENGUER (1984). 

 

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.  

 

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 (2003 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 

les comarques del Bages i del Moianès, exclusivament pels municipis d´Artés i de 

Calders. Així, s´iniciarà i finalitzarà pels voltats de l´Estació de Servei d´Artés, prop 

d´on es farà la primera aturada i també la darrera. 

 

Després, el recorregut a peu es dirigirà cap al Sud, seguint el camí que es 

dirigeix cap a Can Vila i posteriorment cap a la Font de les Tàpies, per on s´aniran fent 

diverses aturades. Tot seguit es trencarà cap a llevant, per tal d´anar-nos apropant cap al 

Forn de Calç de les Quinqles, per on es farà una nova aturada. En aquest tram el 

recorregut s´haurà iniciat al terme d´Artés, per entrar després al de Calders.  Després, 

des del darrer indret, el recorregut es dirigirà cap a la carretera B – 431, la qual es 

creuarà, per tal de trobar el camí que baixa cap el Nord, cap el Serrat de la Sala, des 

d´on es tornarà a la població d´Artés i a l´indret on hem fet l´inici del recorregut, per on 

l´acabarem. Abans, però, haurem fet un breu recorregut per la riera de Malrubí, per sota 

del Castell d´Artés. 
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Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que 

serà de 10´82 Km. En aquest recorregut es faran 8 aturades. Es començarà a una alçada de 

298 metres, per anar pujant fins als 423 metres. Després, es baixarà fins als 272, per a 

retornar als 298 metres inicials.  

 

 
 

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

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

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

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui). 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. MINERALITZACIONS DE CORE DELS VOLTANTS DE CAN 
VILA, (terme municipal d´Artés, comarca del Bages). (Full 263). 
  

 L´inici del recorregut de l´itinerari cal efectuar-lo per les immediacions de l´Estació 

de Servei d´Artés (de la Gasolinera d´Artés). Des d´aquí, ens cal fer un breu recorregut, per 

tal d´anar cap a l´inici del camí que es dirigeix cap a Can Vila. A poc més de 1km després 
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de l´inici del recorregut, ens caldrà fer una aturada. Aquesta la farem a la bora d´un turó 

situat a la dreta del camí, poc abans d´arribar a Can Vila. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs que 

formen part de la Formació Artés. Aquests materials es troben constituïts per nivells de 

calcolutites i de gresos. Sovint es fan palesos paleocanals, com en aquest indret. Aquí hi ha 

una inversió de relleu, ja que els paleocanals formen la part alta del Turó on ara som, i 

també del que es troba situat a Can Vila. 

 

 En aquest indret, a la base del paleocanal, hi unes interessants mineralitzacions 

cupríferes associades a red-bed. Entre els minerals presents es fa molt palesa la 

MALAQUITA; així com l´ATZURITA molt menys abundant. Ocasionalment s´ha trobat 

també CALCOSINA, CALCOPIRITA, COVEL·LINA i COURES GRISOS. molt 

minoritàries. (VILA i BERENGUER, 1984). 

 

 La mineralització s´ha format en arribar solucions de sulfats de coure (procedents 

de l´alteració de jaciments primaris de sulfurs de coure, en oxidar-se, passant els sulfurs a 

sulfats). En arribar a la base del paleocanal, s´han trobat matèria orgànica i els sulfats s´han 

reduït a sulfurs (CALCOSINA i COVEL·LINA). Posteriorment, aquests s´han tornat a 

oxidar, passant a sulfats; però en trobar-se en presencia de carbonats de calci (el ciment de 

la roca és de CALCITA), ha hagut un intercanvi de cations, formant-se els carbonats de 

coure (ATZURITA i MALAQUITA) i el sulfat de calci (GUIX) que en ésser soluble, ha 

marxat en solució. FOTOGRAFIA 1. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Detall de les mineralitzacions cupríferes.  

Es poden veure indicis de MALAQUITA a la base del paleocanal. Artés 
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PARADA 2. FORNS DE CALÇ DE LA SERRA DE CAN VILA, (terme 
municipal d´Artés, comarca del Bages). (Full 263). 
 

 Després de realitzar l´aturada anterior,  cal continuar a peu pel camí que es 

dirigeix cap a Can Vila. Tot seguit, cal continuar cap el Sud, pel camí que ara es va 

dirigint cap a les immediacions de la font de les Tàpies. En arribar a la Serra de Can 

Vila, farem una nova aturada, aproximadament a uns 1´1 Km de la parada anteriorment 

efectuada. 

 

 En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials 

esmentats a l´aturada anterior, dels nivells de calcolutites rogenques i dels gresos de la 

Formació Artés. Aquests materials tenen un clar cabussament cap el Nord, com hem 

anat veient. Per d´altra banda, per sota d´aquests materials apareixen uns nivells 

carbonatats, amb calcàries, calcolutites i calcarenites (segons els llocs). Aquests 

materials pertanyen a la Formació Tossa i es fan palesos per sobre d´on estem ara 

situats en aquesta aturada, tot i que aquí afloren els materials rogencs abans esmentats. 

 

 Per d´altra banda, al llarg d´aquest recorregut, hem tingut una bona observació 

dels voltants d´Artés, situant-se totalment la població entre els materials rogencs de la 

formació a la qual li dona el nom. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Un dels forns de calç de la Serra de Can Vila. Artés   

 

En aquest indret, es fan palesos un conjunt de forns de calç, els quals es troben 

excavats entre els materials de les anomenades capes de Calders, situades al contacte 

entre la Formació Artés i la Formació Tossa. Tot i així, en aquests forns s´empraven els 

materials carbonatats de la Formació Tossa, per tal d´obtenir calç per a la construcció. 
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Es tracta d´uns elements que formen part del Patrimoni Miner del Bages i també del 

Geoparc de la Catalunya Central. FOTOGRAFIA 2. 

 

 

PARADA 3. FONT DE LES TÀPIES, (terme municipal de Calders. 

Comarca del Moianès). (Full 363) 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar una mica més, pel camí que 

es va dirigint cap el Sud, cap a la Font de les Tàpies. A poca distancia de la parada 

anterior (a poc més de 0´2 Km) trobarem un corriol que es dirigeix cap a ponent, cap a 

la Font de les Tàpies. Ens caldrà agafar-lo i en poc més de 0´5 Km arribarem a aquest 

indret. Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un recorregut molt proper als 0´7 

Km, per tal d´arribar fins aquí. 

 

En aquest recorregut, hem anat circulant entre els afloraments dels materials 

carbonatats que hem esmentat a l´aturada anterior. Aquests materials (amb trams de 

calcàries, calcarenites i de calcolutites molt carbonatades) pertanyen a la Formació 

Tossa. Aquests són els materials que apareixen a l´indret de la present aturada. 

 

En aquest indret, es fa palesa una surgència d´aigua, situada al contacte entre uns 

nivells de calcàries fracturades (de la Formació Tossa) amb uns nivells de calcolutites 

blaves (de la Formació Igualada), que afloren per sota de les anteriors. És a dir: en 

aquest lloc hi ha el contacte entre les calcolutites gris – blavoses i les calcàries.  

FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Contacte entre les calcolutites gris – blavoses de la Formació Igualada i les calcàries de la 

Formació Tossa. Font de les Tàpies. Calders 
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Per una altra banda, pot haver una cascada al torrent de les Tàpies, a les èpoques 

pluvioses. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 

Un aspecte de la cascada temporal del riu de les Tàpies a la Font de les Tàpies. Calders 

 

 

PARADA 4. EL FORN DE CALÇ DE LES QUINGLES, (terme municipal 

de Calders. Comarca del Moianès). (Full 363) 

 

Des de la parada anterior, cal continuar per un camí de terra que surt de la Font de 

les Tàpies i que es dirigeix cap a la Casa de les Tàpies.  En arribar prop d´aquesta casa, 

trobarem el camí que es dirigeix amb el condueix des la carretera N – 141 fins a les 

Quingles. Caldrà agafar-lo, anant ara cap a llevant. Aviat trobarem el camí que procedeix 

d´Artés, pel qual hem fet part del recorregut inicial. Després, ens caldrà apropar-nos cap a 

l´indret on hi ha el Forn de Calç de les Quingles, on es situa CACIS. Per entrar-hi, cal 

demanar la corresponent autorització. En arribar-hi, cal fer una nova aturada, 

aproximadament a uns 1´5 Km des de la parada anteriorment realitzada. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials carbonatats que 

hem vist a l´aturada anterior. Així, haurem trobat al llarg de tot el recorregut unes calcàries 

noduloses, de característiques eminentment coral·lines. Aquestes calcàries formen part de 

la Formació Tossa. Per d´altra banda, al llarg d´aquest recorregut s´han fet paleses algunes 

petites explotacions d´aquests materials carbonatats. Tot i així, prop d´on ara som va 

haver-hi una gran explotació, de cara a extreure aquests materials carbonatats per a ésser 

emprats al proper Forn de Calç. 

 

Efectivament, en aquest lloc hi ha  un interessant conjunt preindustrial, amb dos 

forns de calç. Ara han estat recuperats i constitueixen el centre Cacis. En aquests forns 
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s´utilitzaven les calcàries extretes prop de l´indret on ara som. Aquest conjunt és un 

element molt important del Geoparc de la Catalunya Central, alhora que és un element 

molt important del Patrimoni Miner. FOTOGRAFIES 5 i 6. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 5. PARADA 4 

Aspecte actual de la boca dels forns, després de la restauració 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 6. PARADA 4 

Aspecte actual de la boca dels forns, abans de la restauració 
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PARADA 5. CRUÏLLA DEL CAMÏ DE LES QUINGLES I DE LA 

CARRETERA D´ARTÉS A CALDERS, (terme municipal d´Artés. 

Comarca del Bages). (Full 363) 
 

Des de la parada anterior, cal continuar pel camí, el qual ara segueix cap a llevant, 

anant cap a les immediacions de la seva cruïlla amb la carretera local B – 431, en el seu 

tram entre Calders i Artés. En arribar a aquest vial, podem fer una nova aturada. Així, 

haurem efectuat un recorregut proper als 2 Km. En aquest tram haurem passat per les 

immediacions de les cases de la Font Querosa i de Torrecabota. Per d´altra banda, hem 

tornat a entrar l terme d´Artés, deixant enrere el de Calders. 

 

En aquest recorregut, ens hem estat desplaçant en tot moment per la zona de 

contacte entre els materials carbonatats de la Formació Tossa i els nivells de calcolutites i 

gresos rogencs de la Formació Artés. De fet, hem anat trobant els nivells de trànsit de l´una 

al altra, els quals formen les anomenades capes de Calders. 

 

Des d´aquest indret, un immillorable mirador, es pot gaudir d´una bona visió del 

tram final de la riera Gavarressa, la qual s´obre pas entre els materials cenozoics de la 

Formació Artés, anant cap a ponent a trobar el riu Llobregat. El curs del riu en aquest tram, 

és clarament reseqüent. 

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret, es veu molt clarament l´escombrera de la 

mina de Sallent, tant de la del Cogulló com de la situada al costat del barri de la Botjosa. 

FOOGRAFIA 7. 

 

 
  

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5 

Un aspecte de les escombreres de Sallent, des de les immediacions de la carretera de Calders 

cap Artés  
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PARADA 6. INICI DEL CAMÍ DE CALDERS AL SERRAT DE LA 

SALA I ARTÉS, (terme d´Artés, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar lleugerament cap a Llevant 

per la carretera B – 431, encara que hi ha la possibilitat d´anar per un corriol situat a la 

seva dreta. Tot i així, en arribar molt prop del Km 41, trobarem un camí (per l´esquerra). 

Ens caldrà agafar-lo; però molt aviat farem una nova aturada,  Així, haurem efectuat un 

recorregut de poc menys de 1 Km.  

 

 En aquest recorregut, hem tornat a trobar afloraments dels nivells rogencs de les 

calcolutites i dels gresos de la Formació Artés. Aquests materials es situen per sobre 

dels que hem vist abans de la Formació Tossa. Així, ara a l´indret de la parada, estem 

situats per sobre dels primers. 

 

 Des d´aquest indret, hi ha una bona visió de la Riera de Malrubí i també dels 

nivells de calcolutites grisenques de la Formació Igualada. Aquets materials apareixen 

per sota dels anteriors, els quals es veuen a sobre, sols que ara es tracta de nivells de 

guixos. Per sobre es veuen els nivells rogencs de la Formació Artés, més lluny No cal 

oblidar que els materials tenen un marcat cabussament cap el Nord, on hi ha la Riera de 

Malrubí. FOTOGRAFIA 8. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 6 

Aflorament dels nivells calcolutítics de la Formació Igualada a la Riera de Malrubí. Artés 

Per sobre, es veuen els camps blanquinosos pels afloraments de la Formació Tossa, aquí 

formada per nivells de guixos 

 

Finalment, cal destacar que des d´aquest lloc, es veu clarament com la Riera de 

Malrubí, segueix per aquests indrets un curs reseqüent. 
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PARADA 7. RIERA DE MALRUBÍ, (terme municipal d´Artés, comarca 

del Bages). (Full 363). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal continuar pel camí que ara es va dirigint 

cap al Nord, baixant cap a les immediacions del poble d´Artés. cap al Serrat de la Sala. 

Després de sobrepassar-lo, trobarem el camí que procedeix de la Riera de Malrubí, 

baixant per ella. En trobar aquest camí, molt prop de l´esmentada riera, farem una nova 

aturada, aproximadament a uns 0´8 Km de la parada anteriorment realitzada. 

 

 En aquest camí, hem anat trobant , fonamentalment, afloraments dels materials 

rogencs de la Formació Artés. Així, hem vist nivells calcolutitics (molt relliscosos en 

temps de pluja) i del gresos de la mateixa tonalitat. Aquests gresos són els que formen 

els relleus més alts de la Serra de la Sala. 

 

Per d´altra banda, aquests materials rogencs, son també els que apareixen a 

l´indret de la present aturada. També són els que apareixen a la major part del subsòl del 

poble d´Artés. 

 

 Pel que fa a l´indret de l´aturada, des d´aquest lloc on ara som, mirant cap a la 

riera, es fan ben palesos els nivells de les calcolutites grisenques (en realitat gris – 

blavoses) que pertanyen a la Formació Igualada, els materials que ja hem vist a 

l´aturada anterior. des de lluny. FOTOGRAFIA 9. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7 

Un aspecte dels afloraments de les margues gris – blavenques de la Formació Igualada. Riera 

de Malrubí. Per sobre es veuen els nivells de guixos de la Formació Tossa.  

I més amunt els nivells rogencs de la Formació Artés, equivalents al de l´indret on ara ens 

trobem ara, just a la bora meridional de la riera. 
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 També cal dir que hi ha la possibilitat de remuntar lleugerament la Riera de 

Malrubí, aproximadament uns 2 Km, fins més enllà de la Vall. Així arribaríem a un 

indret on hi ha un torrent que remunta les calcolutites gris- blavoses. Remuntant-lo, 

trobarem unes interessants mineralitzacions amb presencia de CALCITA i sobretot de 

CELESTINA, de tonalitats blavoses. 

 

 

PARADA 8. PLEC DE L FONT DEL MOLÍ. RIERA DE MALRUBÍ, 

(terme municipal d´Artés, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap a l´immediat poble 

d´Artés, entrant al mateix. Després passar per alguns carrers, cal sortir cap al Nord per 

la carretera local B – 431 (que ja hem trobat abans, al recorregut cap a la PARADA 6). 

Per aquesta carretera, poc després de sobrepassar la Riera de Malrubí, trobarem un camí 

per l´esquerra que la va seguint, passant per unes granges de cavalls. Poc després, ens 

caldrà passar a l´altre cantó de la riera, per on farem la darrera aturada al costat de la 

Font del Molí, per sota del turó del Castell d´Artés. Així, des de la darrera aturada, ens 

haurà calgut fer un recorregut proper als 1´8 Km, per tal d´arribar fins aquí. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics de 

l´Eocè, els quals reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per on estem situats. Així, 

per tot arreu s´han fet palesos els nivells rogencs dels materials de la Formació Artés. 

Haurem trobat nivells de calcolutites rogenques i dels gresos rogencs. Aquests són els 

materials que afloren en aquest indret. Aquí, aquests materials constitueixen un 

interessant plec, de petites dimensions, però força instructiu. Aquest plec, es de 

component i força septentrional, essent un plec pirinenc. FOTOGRAFIA 10. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 8 

Un aspecte del Plec de la Font del Molí, d´Artés 
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 Per d´altra banda, com es pot veure (més aviat malament) a la fotografia, aquest 

plec es troba fallat pel seu flanc meridional. Al mateix temps, prop d´aquest flanc hi ha 

una altra fractura vertical, que posa en contacte els nivells plegats amb un nivells 

horitzontals. Precisament, com a conseqüència d´aquesta fractura, hi ha una surgència, 

que ha originat la Font del Molí. FOTOGRAFIA 11. 

  

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 8 

La Falla de la Font del Molí. La fractura es troba darrere de la construcció i mig oculta per la 

vegetació. Les capes de l´esquerra són horitzontals i les de la dreta es troben replegades 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALIZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 13 
Recorregut 5, pp 65 – 74 

 

RECORREGUT A PEU DE RECONEIXEMENT 

GEOLÒGIC I AMBIENTAL PEL TERME 

MUNICIPAL DE CALDERS (GEOPARC DE LA 

CATALUNYA CENTRAL, MOIANÈS): DES DEL 

CANYADELL A LA GUÀRDIA DE CALDERS I AL 

MOLÍ DE CALDERS 

 

 

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.  

 

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a 

la natura, al llarg de tot el recorregut. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, 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). No cal oblidar que pràcticament, la totalitat de les 

comarques del Bages i del Moianès es troba dintre d’aquesta part de la Depressió 

Geològica de l´Ebre. Tanmateix, cal dir tot el recorregut de l´itinerari es troba dintre del 

Geoparc de la Catalunya Central, dintre del qual es troba pràcticament tota la comarca del 

Bages i bona part de la del Moianès i en concret el municipis de Calders. 

 

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. 

 

Els materials que anirem trobant, es reparteixen fonamentalment entre la Formació 

Igualada i la Formació Tossa.  Totes dues pertanyen a l´Eocè. Tot i així, la major part del 
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recorregut s’efectuarà entre els nivells de gresos, calcolutites grisenques, calcarenites i les 

calcàries de la Formació Tossa. Tanmateix, en els darrers trams del recorregut, el trajecte 

es realitzarà prop dels afloraments de calcolutites grisenques de la Formació Igualada. 

 

En aquest itinerari farem observacions relatives a diverses branques de la geologia, 

com la geomorfologia i la tectònica. 

 

Per d’altra banda, la totalitat del recorregut discorrerà per la comarca del Moianès, 

integrada dintre de la Catalunya Central. I ho farà exclusivament pel terme municipal de 

Calders.  

 

 

OBJETIUS 
 

Els objectius fonamentals d’aquest recorregut de caràcter geològic i ambiental, 

poden concretar-se en els següents aspectes. 

 

1.- Reconeixement dels sectors centrals del Geoparc de la Catalunya Central 

(també denominat: Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central), pels voltants del 

municipi de Calders. 

 

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 seva Depressió Central 

 

3.- Observació dels materials que reblen la depressió. Aquests materials 

pertanyen a la Formació Igualada i a la Formació Tossa. Totes dues unitats 

litoestratigràfiques formen part dels materials cenozoics que reblen la depressió i 

pertanyen a l´Eocè. Per d´altra banda, sovint es faran palesos els materials detrítics del 

Cenozoic recent, del Pleistocè i de l´Holocè, que sovint cobreixen als anteriors.  

 

4.- Observació, si s’escau, dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni 

geològic i miner que anirem trobant al llarg del recorregut del present itinerari.  

 

7.- 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 diversos antecedents nostres, pel que fa a la comarca del Bages i a la del 

Moianès, per on hem realitzat diferents recorreguts. Tot i així, sols farem esment del 

següent recorregut:  MATA – PERELLÓ (2013). Tot i així, aquest recorregut que ara 

presentem és en bona part inèdit, en tractar-se d´un recorregut pedestre. També cal fer 

esment dels itineraris següents: 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, 1992 i 1993), el primer dedicat al conjunt de les 
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mineralitzacions catalanes, el segon dedicat a les de la comarca del Moianès i el tercer 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.  

 

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 (2003 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 Moianès, exclusivament pel municipi de Calders. Així, s´iniciarà per les 

immediacions del Canyadell, per a finalitzar prop del Molí de Calders.  

 

Després de l´inici, el recorregut a peu es dirigirà cap a l´Est, cap a la Guàrdia de 

Calders, des d´on es baixarà cap el meandre del riu Calders, per on es faran diverses 

aturades, abans de finalitzar el recorregut.  

 

 
 

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI 

 

Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que 

serà de 7´22 Km. En aquest recorregut es faran 4 aturades. Es començarà a una alçada de 
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363 metres, per anar pujant fins als 516 metres. Després, es baixarà fins als 380 metres, 

fent diverses oscil·lacions en el darrer tram.  
 

 

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. FORN D´OBRA DE CAN CANYADELL, (terme municipal de 
Calders, comarca del Moianès). (Full 363). 
  

 L´inici del recorregut de l´itinerari cal efectuar-lo per les immediacions del 

Canyadell, a la vora de la carretera N – 141c. Aquí ja farem la primera aturada a un antic 

Forn d´Obra.  
 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Detall del Forn d´Obra del Canyadell  

  

 En aquest indret afloren els materials carbonatats de la Formació Tossa; així, es fan 

palesos per arreu els nivells de calcolutites grisenques, les calcarenites i les calcàries de 

tonalitats grisenques 
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 Per d´altra banda, en aquest lloc hi ha les restes d´un interessant Forn d´Obra, amb dos 

forns adossats. Aquí s´utilitzaven com a matèria primera les calcolutites grisenques que hem 

esmentat anteriorment. 

 

 
PARADA 2. MIRADOR DEL MEANDRE DE CALDERS, (terme municipal 
de Calders, comarca del Moianès). (Full 363). 
 

 Després de realitzar l´aturada anterior,  cal continuar a peu pel camí que es 

dirigeix cap a llevant, apropant-nos cada vegada més a la Guàrdia de Calders. Aquest 

camí discorre molt proper de la carretera nacional N – 141a, lleugerament al Nord de la 

mateixa. Després, en arribar a la urbanització abans esmentada, cal anar cap el Sud, 

creuant la carretera, per tal d´anar cap al Mirador del Meandre de Calders, per on farem 

una nova aturada, aproximadament a uns 4´3 Km de la parada inicial. 

 

 En aquest recorregut, hem fet la pujada cap a la màxima cota del recorregut de 

l´itinerari (per on hem arribat a la Guàrdia de Calders). Després, hem baixat 

lleugerament fins a l´indret de la present aturada. 

 

 Al llarg del recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials grisencs de 

la Formació Tossa. Aquí hem vist calcolutites, calcarenites i calcàries. Precisament, en 

aquest indret afloren les calcàries coral·lines d´aquesta formació. FOTOGRAFIA 2.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Aflorament de les calcàries coral·lines per sota del Carders i a la vora del Mirador del Meandre 

de Calders 

 

 En aquest indret hi ha uns plafons indicatius, relatius al meandre de Calders, que 

des d´aquest lloc es veu força be. FOTOGRAFIES 3 i 4. 
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 2 

Plafó indicatiu, que explica l´evolució del meandre de Calders 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 2 

Un aspecte del meandre de Calders, des del mirador.   
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PARADA 3. POU DE GLAÇ DE CALDERS, (terme municipal de 

Calders, comarca del Moianès). (Full 363) 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar a peu pel vial que va 

baixant ara cap al riu Calders. En apropar-nos al Molí de Calders, caldrà agafar un 

corriol per l´esquerra, el qual condueix cap al Pou de Glaç. En arribar-hi, caldrà fer una 

nova aturada, aproximadament a uns 2 Km des de la parada anteriorment realitzada. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a 

les dues aturades anteriorment efectuades. Així, hem vist nivells de calcàries coral·lines 

a l´inici del recorregut. Tanmateix, hem vist nivells de calcarenites i de calcolutites de 

tonalitats grisenques. Aquests materials formen part dels afloraments de la Formació 

Tossa, de l´Eocè. 

 

 Per d´altra banda, en aquest indret hi ha un antic Pou de Glaç, el qual forma part 

del Patrimoni Miner del terme municipal de Calders i també del Geoparc de la 

Catalunya Central. Es tracta d´un element patrimonial molt ben conservat. 

FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 3 

Un aspecte del Pou de Glaç de Calders 

 

Tanmateix, hi ha uns plafons propers (que també hi són a l´indret on hem fet 

l´aturada anterior), en els quals s´expliquen les característiques del pou i també del seu 

funcionament. FOTOGRAFIA 6. 

 

Així, aquí es recollia el glaç a l´hivern i s´anava apilant entre nivells de palla. 

Posteriorment, aquest glaç s´aprofitava a l´estiu per conservar els aliments. Cal dir que 

en ocasions també s´aprofitava la neu, als denominats pous de neu. Tot i així, aquest era 
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un pou de glaç. Finalment cal dir que el seu caràcter de Patrimoni Miner, ve alhora de 

considerar que “la mineria es l´aprofitament del georecursos”, ja siguin sòlids, líquids o 

gasosos. (MATA – PERELLÓ i MATA LLEONART, 2009). 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 3 

El plafó on s´explica el funcionament i les característiques del Pou de Glaç de Calders 

 

 

PARADA 4. LA CASCADA DEL MOLÍ DE CALDERS, (terme municipal 

de Calders, comarca del Moianès). (Full 363) 

 

Des de la parada anterior, cal retornar cap al camí que condueix cap el Molí de 

Calders. En arribar-hi, farem una nova aturada, a uns 0´7 Km de la parada anteriorment 

realitzada. Tot i així, hi ha la possibilitat de fer el recorregut per l´antic meandre de 

Calders, arribant a l´indret on aquest s´ha estrangulat. En aquest cas, haurem recorregut 

uns 0´3 Km més. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les 

aturades anteriors, els quals pertanyen a la Formació Tossa. Tot i així, ara hem trobat 

afloraments de les calcolutites grisenques que pertanyen a la Formació Igualada, la qual 

pertany a l´Eocè, com l´anterior. 

 

En aquest indret, és on el riu Calders ha estrangulat el seu meandre, produint-se 

una cascada, la qual comunica un braç del meandre amb l´altre, efectuant-se aquest a 

diferent nivell. FOTOGRAFIA 7. Aquest desnivell va ésser utilitzat per construir un canal 

que anava cap al Molí de Calders, per a l´obtenció d´una energia hidràulica. 

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap a Calders, es pot veure una 

fractura que afecta als materials de la Formació Tossa, situats més amunt, sota del poble. 

FOTOGRAFIA 8. 
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FOTOGRAFÍA 7. PARADA 4 

Un aspecte de la cascada, originada per 
l´estrangulament del meandre 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 4 
Un aspecte de la falla de Calders 

 
 

 
 

EN AQUEST INDRET FINALIZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 13 
Recorregut 6, pp 75– 92 

 

RECORREGUT A PEU DE RECONEIXEMENT 

GEOLÒGIC I AMBIENTAL PEL TERME 

MUNICIPAL DE SÚRIA (GEOPARC DE LA 

CATALUNYA CENTRAL): DES DE JONCARETS A 

LES GUIXERES, AL TORDELL I A JONCARETS /  
 

 

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.  

 

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a 

la natura, al llarg de tot el recorregut. 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, 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). No cal oblidar que pràcticament, la totalitat de la comarca 

del Bages es troba dintre d’aquesta part de la Depressió Geològica de l´Ebre.  

 

Tanmateix, cal dir tot el recorregut de l´itinerari es troba dintre del Geoparc de la 

Catalunya Central, dintre del qual es troba pràcticament tota la comarca del Bages i en 

concret el terme municipal de Súria. Per d´altra banda, en aquest municipi es per es 

desenvolupa la major part de les activitats mineres actuals de la comarca i del Geoparc, 

conjuntament amb els municipis de Sallent i de Cardona.  

 

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. 
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Els materials que anirem trobant, es reparteixen fonamentalment entre la Formació 

Súria i la Formació Artés. Totes elles pertanyen a l´Eocè; tot i que la darrera es troba al 

trànsit entre aquest període i l´Oligocè.  

 

En aquest itinerari farem observacions relatives a diverses 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 

Súria, com ja hem esmentat inicialment. 

 

 

OBJETIUS GENERALS 
 

Els objectius fonamentals d’aquest recorregut de caràcter geològic, ambiental i 

miner, poden concretar-se en els següents aspectes. 

 

1.- Reconeixement dels sectors centrals del Geoparc de la Catalunya Central 

(també denominat: Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central), pels voltants dels 

sectors orientals del municipi de Súria. 

 

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 per aquests indrets. 

Aquests materials pertanyen a la Formació Súria i a la Formació Artés, tot i que al 

subsòl es troba també la Formació Cardona. 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 segona (la Formació Artés), 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, que sovint cobreixen als anteriors.  

 

4.- Observació de les diferents explotacions mineres que anirem trobant al llarg 

del recorregut d’aquest itinerari, tant antigues (com les dedicades al benefici dels 

guixos) com de les actuals (dedicades a l´extracció de la potassa). 

 

5.- Observació a distància, si s’escau de les escombreres de la Mina de Potassa 

de Súria, des de diferents indrets del recorregut.  

 

6.- Observació, si s’escau, dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni 

geològic i miner que anirem trobant al llarg del recorregut del present itinerari. Així, ens 

centrarem en les nombroses guixeres i forns de guix, que anirem trobant. 

 

7.- A més a més dels anteriorment esmentats. es realitzarà l’observació dels 

diferents aspectes geològico-ambientals que es trobin al llarg del recorregut. En aquest cas, 

veurem les conegudes bòfies de Joncarets. 
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ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Hi ha nombrosos antecedents nostres, pel que fa a la comarca del Bages, per on 

hem realitzat diferents recorreguts. Així, en farem esment dels següents:2004, 2005a, 

2011a, 2011b y 2012). 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: MATA-PERELLÓ i FONT (2001) i MATA-PERELLÓ, MATA 

LLEONART i RUBIO (2001); així com el de MASACHS et altri (1988).  Un altre treball 

és el de MATA – PERELLÓ i BIOSCA MUNS (2012). 

 

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.  

 

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 (2003 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 Súria. Així, s´iniciarà i finalitzarà 

pels voltats del Barri de Joncarets, prop d´on es farà la primera aturada i també la 

darrera. Després, el recorregut a peu es dirigirà cap a llevant, anant cap a la zona de les 

Guixeres, per on es faran diverses aturades. 

 

Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap el Tordell i cap a Can Xixa – Xaco, 

des d´on s´anirà cap a Can Vinyals i cap a les immediacions de la carretera B – 423, per 

tal de retornar finalment al Barri de Joncarets, per on finalitzarà aquest recorregut. 

 

Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que 

serà de 6´14 Km, inicialment, encara que es pot allargar fent alguna fillola. En aquest 

recorregut es faran diverses aturades. Es començarà a una alçada de 169 metres, per anar 

pujant fins als 336 metres, baixar fins als 281 i pujant de nou fins als 353m. Després, es 

baixarà fins als 169m inicials.  
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MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

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

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

comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui). 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 dos fulls: el 330 

(conegut com a full de Cardona) i el 363 (conegut com a full de Manresa). Tot i això, la 

majoria de les aturades es troben al segon full. 

 

 Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut d’aquest itinerari, 

és la següent: 

 

 

PARADA 1. INICI DEL CAMÍ DE LES GUIXERES, (Joncarets, terme 
municipal de Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
  

 L´inici del recorregut de l´itinerari ens caldrà efectuar-lo per les immediacions del 

Barri de Joncarets (o simplement Joncarets). Aquest es troba a la sortida de Súria anant 

cap a Balsareny, per la carretera BP – 4313. Així, des d´aquest indret, cal agafar 

l´anomenat Camí de les Guixeres, el qual eix pels sectors meridionals del barri. A la 

mateixa sortida, farem la primera aturada. 

 

 En aquest breu recorregut, ens hem desplaçat antre afloraments dels materials 

cenozoics (fonamentalment de l´Eocè i de l´Oligocè), molt sovint recoberts per terrenys del 

Pleistocè i de l´Holocè. Aquests són els materials que es troben a l´indret de la present 

aturada, per on hi ha un interessant cartell, explicant el que són les guixeres i com 

funcionaven. FOTOGRAFIA 1. 
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Detall del cartell explicatiu de les Guixeres 

  

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Restes de les antigues teuleries. Els “Ulls del Mussol” 
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PARADA 2. RESTES DE LES ANTIGUES TEULERIES DEL CAMÍ DE 
LES GUIXERES, (Joncarets, terme municipal de Súria, comarca del Bages). 
(Full 363). 
 

 Després de realitzar l´aturada anterior,  cal continuar a peu pel camí que es va 

dirigint cap a les Guixeres. Seguint per aquest camí, poc després de sobrepassar la riera 

del Tordell, farem una nova aturada, aproximadament a uns 0´2 Km de la realitzada 

anteriorment. 

 

En aquest breu recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs 

cenozoics de la Formació Artés. Així, haurem vist nivells de gresos i de lutites i de 

calcolutites de l´Eocè. Sovint, aquets materials molt sovint es troben recoberts per 

terrenys cenozoics més moderns, els quals pertanyen al Pleistocè i especialment a 

l´Holocè. 

 

En aquest indret hi ha les restes d´una antiga teuleria en la qual s´utilitzaven els 

nivells argilosos de la Formació Artés. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
PARADA 3 - CONDICIONAL. TERRASSES DE LA RIERA DEL 
TORDELL, (Joncarets, terme de Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar una mica més, pel camí 

que es va dirigint cap a les Guixeres.  A uns 50 metres, farem si s´escau una nova 

aturada, dintre d´aquest recorregut. 

  

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Les terrasses fluvials de les immediacions de Can Vilella 
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 En aquest breu recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials 

esmentats a l´aturada anterior. Tot i així, ara s´han fet força palesos els nivells detrítics 

de l´Holocè, els quals formen part de les terrasses de la riera del Tordell. 

 

 

PARADA 4. LES BÒFIES DE JONCARETS, DEL CAMÍ DE LES 
GUIXERES, (Joncarets, terme municipal de Súria, comarca del Bages). 
(Full 363). 
 

Després de fer l´aturada anterior,  cal continuar per un camí de terra que es va 

dirigint cap a llevant cap al paratge de les Guixeres. Tot i així, molt aviat arribarem a un 

indret molt proper a les Bòfies de Joncarets, les quals es troben a la dreta del camí que 

anem seguint, a menys de 150 metres. Per aquests indrets, farem una nova aturada, 

aproximadament a uns 175 metres de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la 

Formació Artés, dels quals n´hem parlat a l´aturada anterior. Aquests son també els 

materials que es fan palesos per arreu, a l´indret de la present aturada. 

 

En aquest lloc es poden veure uns esfondraments, unes bòfies, que s´han produït en 

circular les aigües superficials entre els nivells de guixos que hi ha sota dels materials de la 

Formació Artés. Aquests guixos que no afloren en aquest indret, pertanyen a la Formació 

Súria, encara que antigament s´havien relacionat amb els nivells de la Formació 

Barbastro.   Finalment, cal dir que en aquest indret es fan palesos tres esfondraments, dos 

d´ells ben delimitats. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Una de les Bòfies de Joncarets. Camí de les Guixeres 
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PARADA 5 - CONDICIONAL. CABANA DEL CAMÍ DE LES 
GUIXERES, (Joncarets, terme municipal de Súria, comarca del Bages). 
(Full 363). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar pel camí, el qual ara segueix cap a 

llevant, anant cap a les immediacions de les Guixeres. Aproximadament, a uns 0´2 Km de 

la parada anterior, en podem fer una altra. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials cenozoics 

de l´Eocè, els quals pertanyen a la Formació Artés. Així, hem vist nivells de gresos i de 

calcolutites rogenques. Aquests materials es fan palesos per arreu, veient-se les tonalitats 

rogenques per tots els indrets. 

 

En aquest lloc hi ha una antiga cabana, la qual es troba construïda en pedra seca, 

amb carreus dels gresos de l´esmentada Formació Artés. La cabana es troba prop del 

camí i també de les bòfies que hem vist a l´aturada anterior, aproximadament a uns 100 

metres del camí. FOTOGRAFIA 5. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Cabana de les immediacions de les bòfies. Camí de les Guixeres 

 

 

PARADES 6 i 7. PRIMER FORN DE GUIX I LA SEVA EXPLOTACIÓ 
DE GUIXOS, (Joncarets, terme municipal de Súria, comarca del Bages). 
(Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar lleugerament cap a llevant 

pel camí ascendent que anem seguint cap al paratge de les Guixeres. Després de deixar 

un trencall per l´esquerra (per on anirem més endavant), arribarem a una pronunciada 
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corba, per on es situa un Forn de Guix. A poca distancia, de la corba es troba una antiga 

explotació de guixos. En aquests indrets farem dues noves aturades, molt properes entre 

si, a uns 0´5 i 0´6 Km de la parada anterior, aproximadament. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels nivells rogencs de la 

Formació Artés; tot i així, ara es fan palesos uns nivells de guixos, els quals pertanyen a 

la formació acabada d´esmentar. Aquests materials són els que apareixen a l´indret de 

l´aturada, fent-se palesos per tot arreu. 

 

En aquest lloc es pot veure un antic Forn de Guix (PARADA 6. FOTOGRAFIA 

6). Tanmateix es pot veure l´antiga explotació dels materials guixosos de l´Eocè 

(PARADA 7. FOTOGRAFIA 7).   

 

  
FOTOGRAFIA 6. PARADA 6 

Restes del primer Forn de Guix, amb la 
senyalització. Camí de les Guixeres 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 7 
Antiga explotació de guixos del primer Forn 

de Guix. Camí de les Guixeres 
 

Pel que fa al forn de guix, cal dir que per la seva construcció es van utilitzar els 

gresos de la Formació Artés. Per d´altra banda, d´acord amb les informacions dels 

cartells indicadors de l´Ajuntament de Súria, es tracta d´una construcció medieval, que 

es podria situar entre els segles XV i XVI. 

 

 

PARADA 8. SEGÓN FORN DE GUIX DEL CAMÍ DE LES GUIXERES, 
(Joncarets, terme municipal de Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

Després de fer l’aturada anterior, cal continuar pel camí que va ascendint, 

després de fer la corba de la parada anterior. Ben aviat arribarem a un segon forn, més 

modern, el qual s troba situat a la dreta del camí, en una posició molt propera, a una 15 

metres del mateix. Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un desplaçament 

molt proper als 0´1 Km. 

 

En aquest curt recorregut, hem continuat trobant afloraments dels nivells de 

calcolutites, lutites i gresos de la Formació Artés. Aquests materials cenozoics 

pertanyen al Cenozoic, concretament a l´Eocè, de caràcter eminentment continental, de 

tonalitats rogenques.  Per sobre d´aquests materials, es fan ben palesos els nivells de 

guixos que es troben intercalats entre aquests materials rogencs de la Formació Artés. 

Precisament aquests materials han estat explotats a diferents indrets. 
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En aquest indret hi ha un antic forn de guix (FOTOGRAFIA 8). Es tracta d´un 

forn molt més recent, que utilitzava els nivells de guixos dels que parlat anteriorment. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 8 

Restes del segon Forn de Guix. Camí de les Guixeres 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 9 

Restes del conjunt dels dos forns de guix. Camí de les Guixeres 
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PARADA 9. FORN DOBLE DE GUIX, (Joncarets, terme municipal de 
Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que anem seguint. 

A menys de 100 metres, caldrà fer una nova aturada. En aquest cas, la farem al peu d´un 

altre forn. 

 

En aquest tram de l´itinerari, hem tornat a trobar els materials esmentats a les 

aturades anteriors, els quals pertanyen a la Formació Artés, de l´Eocè Continental, el 

qual es fa palès per tot arreu. 

 

Pel que fa al forn, cal dir que es doble. Aquest element forma part del Patrimoni 

Miner de Súria i del Bages. Per d´altra banda, cal dir que els forns es troben carregats, 

FOTOGRAFIA 9. 

 

 

PARADA 10. CABANA I EXPLOTACIÓ DE GUIXOS DELS FORN 
ADOSATS, (Joncarets, municipal de Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal agafar un corriolet que puja per sobre 

dels forns acabats de veure, Aquest corriolet puja fins a una explotació de guix, d´on 

s´extreien els materials per abastir els forns.  

 

Abans d´arribar-hi es troba una antiga cabana. Aquesta, es troba construïda amb 

carreus de guix. FOTOGRAFIA 10. Aquests guixos es troben intercalats entre els 

materials de la Formació Artés. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 10 

Restes del conjunt dels dos forns de guix. Camí de les Guixeres 
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PARADES 11 i 12 - CONDICIONALS. RESTES DE SANT PERE DEL 
PUIG I DE LA TORRE DEL PUIG DE SANT PERE, (Sant Pere del Puig, 
terme municipal de Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar retrocedir fins als forns de guix i posteriorment fins a la 

corba on hem trobat el primer forn (PARADA 6). Tot i així, caldrà retrocedir fins el 

trencall que hem deixat a la dreta (pujant)m que ara trobarem a l´esquerra. Seguint per 

aquest camí, aviat trobarem l´indret on s´han fet excavacions arqueològiques, a 

l´Església de Sant Pere del Puig i a la Torre de Sant Pere del Puig. Aquí farem dues 

noves aturades, si s´escau, a uns 0´4 i 0´5 Km de la parada anterior. 

 

 Com als recorreguts anteriors, en aquest tram hem anat trobant afloraments 

dels materials continentals de l´Eocè. Aquests materials eminentment rogencs 

pertanyen a la Formació Artés y es troben constituïts per nivells de gresos i calcolutites. 

Ocasionalment també es fan palesos nivells de calcàries.   

 

 En aquest indret va haver-hi l´Església de Sant Pere del Puig i una mica més 

amunt la Torre del Puig de Sant Pere, que corresponen a un antic poblat medieval. 

FOTOGRAFIES 11 i 12  
 

  
FOTOGRAFIA 11. PARADA 11 
Restes de Sant Pere del Puig 

FOTOGRAFIA 12. PARADA 12 
Restes de la Torre del Puig de Sant Pere 

 

 

PARADA 13. MOLÍ DEL GUIX, (Sant Pere del Puig, terme municipal de 
Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retornar al camí que anem seguint cap 

a llevant. Poc després, arribarem a l´indret on es trobava la base del Molí del Guix. Aquí 

farem una nova aturada, a menys de 0´1 Km de l´anterior. 

 

Com als recorreguts anteriors, hem anat trobant afloraments dels materials 

eocènics de la Formació Artés, els quals es fan clarament palesos per tot arreu. 

 

En aquest indret, situat per sota de la PARADA 9, hi ha les restes d´un 

interessant Molí de Guix. Aquí es trituraven els guixos extrets a la pedrera de guix 

(PARADA 10). Cal dir que aquest indret es un element important del Patrimoni Miner 

de Súria y de la comarca del Bages. Tot i això, a més a més, forma part del important 

conjunt de les Guixeres. FOTOGRAFIA 13. 
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FOTOGRAFIA 13. PARADA 13 

Restes del Molí del Guix. Les Guixeres 

 

 
 

FOTOGRAFIA 14. PARADA 14 

Font del Tail (Fotografia de Justiniano Sanjuan) 

 

PARADA 14. FONT DEL TAIL, (Sant Pere del Puig, terme municipal de 
Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap a llevant pel camí que 

anem seguint. A poc menys de 0´1 Km, trobarem el cartell que indica el paratge de la 
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Font del Tail, cap on ens caldrà anar, recorrent uns 100 metres des del camí que anem 

seguint. En arribar a aquest indret, farem una nova aturada. 

 

En aquest recorregut. Hem anat trobant els materials de la Formació Artés, que 

hem anat trobant per tot arreu, al llarg del recorregut. 

 

Precisament. En aquest indret hi aflorem uns nivells de calcàries molt 

diaclasades, les quals es trobem en contacte amb uns nivells de calcolutites rogenques. 

Just al contacte, hi ha una petita surgència d´aigua, la Font del Tail. FOTOGRAFIA 14. 

  

 

PARADA 15 - CONDICIONAL. RESTES DEL MAS DE LA VILELLA 
VELLA, (Sant Pere del Puig, terme municipal de Súria, comarca del Bages). 
(Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retornar cap el camí que ens va 

conduint cap a llevant. Seguint aquest camí, si s´escau, podem fer una nova aturada al 

Mas de la Vilella Vella, després de recórrer uns 0´3 Km des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem tornat a trobar afloraments dels materials que hem 

anat veient als recorreguts anteriors, els quals pertanyen a la Formació Artés. Així, per 

tot arreu, hem vist afloraments dels nivells de gresos i de calcolutites de tonalitats 

eminentment rogenques. 

 

En aquest indret hi ha les restes del Mas de la Vilella Vella, parcialment 

excavades. FOTOGRAFIA 15.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 15. PARADA 15 

Restes de la Vilella Vella (Fotografia de Justiniano Sanjuan) 
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PARADA 16. FALLA DEL TORDELL, (Joncarets, terme municipal de 
Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar inicialment cap a llevant. 

Tot i així, ben aviat trobarem un camí que es dirigeix cap el Nord, perdent-se després en 

arribar a un camp, vorejant-lo, trobarem un altre camí (a uns 100 metres, per sota del 

camp). Aquest camí es va dirigint cap a la Riera del Tordell, que ens caldrà sobrepassar, 

arribant després a Cal Xica - Xano i a la carretera BP – 4313. En trobar-la, ens caldrà fer 

un desplaçament d´uns 100 metres, per tal de fer una nova aturada. Així, des de la 

parada anterior, haurem efectuat un desplaçament aproximat d´uns 1´5 Km, per tal 

d´arribar fins aquest indret. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant inicialment afloraments dels materials 

rogencs de la Formació Artés. Tot i així, després haurem trobat afloraments grisencs, 

amb calcolutites i gresos, els quals pertanyen a la Formació Súria. Aquests són els 

materials que es fan palesos a la vora de la carretera, trobant-se molt verticalitzats. Cal 

dir que en aquest tram del recorregut, hem sobrepassat la Falla del Tordell. 

 

Precisament, des d´aquest indret de la present aturada, es fa clarament ostensible 

aquesta fractura, la qual posa en contacte els materials de la Formació Artés (a 

l´esquerra, al Nord) i els de la Formació Súria (a la dreta, al Sud). Com que aquests son 

estratigràficament inferiors, es fa palès un cert caràcter de falla inversa a aquesta 

fractura. FOTOGRAFIA 16.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFIA 16. PARADA 16 

Falla del Tordell. Les Vilaredes 

A la dreta (Sud) es veuen els nivells de la Formació Súria i a l´esquerra (al Nord) es veuen els 

materials rogencs de la Formació Artés, per sota dels anteriors, més joves  
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PARADA 17 - CONDICIONAL. VISTA GENERAL DES DE CAN 
VINYALS, (Joncarets, terme de Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal retornar a Cal Xica – Xaco, per tal 

d´agafar el camí que puja cap a Can Vinyals. En arribar-hi, farem una nova aturada, a 

uns 0´5 Km, ascendents, de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, primer hem trobat (a la carretera) els materials grisencs 

de la Formació Súria (amb nivells de calcolutites i de gresos. Després, per sobre, hem 

vist els nivells de la Formació Artés, de tonalitats rogenques, amb gresos i calcolutites. 

Aquests són els materials que apareixen ara a l´indret de l´aturada. 

 

Des d´aquest indret, es pot fer una bona observació de les Guixeres, per on hem 

fet bona part de les aturades d´aquest recorregut, al Sud d´on ara estem situats, prop de 

Can Vinyals. 

 

 

PARADA 18. VISTA GENERAL DELS DEPÒSITS SALINS 
D´IBERPOTASH, (Joncarets, terme municipal de Súria, comarca del 
Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per un corriol que es va 

dirigint cap a Súria, cap al camí que baixa del Collet de Cal Siló cap a Súria. En trobar-

lo, ens caldrà anar cap aquesta població, fins trobar el camí que baixa cap a Joncarets. 

En trobar-lo, farem una nova aturada, a uns  1´1 Km de la parada anterior. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 17. PARADA 18 

Vista dels depòsits salins d´IBERPOTASH. Reserves d´Halita 

(Fotografia de Justiniano Sanjuan) 
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 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les 

aturades anteriors. Així, haurem vist els trams continentals de la Formació Artés. Aquests 

són els nivells de gresos i calcolutites rogenques. 

 

 Des d´aquest indret es pot gaudir d´una bona observació de les explotacions 

d´IBERPOTASH i dels depòsits d´HALITA que seran explotats properament. 

FOTOGRAFIA 17. 

____________________________________________________________________ 

 

 Finalment, des d´aquest indret, cal baixar cap el Barri de Joncarets, per on ha 

començat el recorregut de l´itinerari, fent un recorregut final de quasi 1Km. En aquest 

recorregut, per sota dels nivells rogencs de la Formació Artés, quasi en arribar al barri, 

s´han fet palesos els nivells de les calcolutites grisenques i guixoses de la Formació Súria. 

Aquests materials formen uns interessants xaragalls al costal septentrional del barri. 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALIZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
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