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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 els primers mesos del ́any 2015,  
 
Aquests recorreguts s´han dut a terme per diferents 
comarques. Així, els dos primera s´han efectuat per la comarca 
d´Anoia. El dos següents s´han efectuat per la comarca del 
Bages, dintre del Geoparc de la Catalunya Central. Mentre que 
els dos darrers s´han efectuat per dues les comarques 
meridionals de Catalunya, concretament per la Ribera de l´Ebre 
i per la Terra Alta 
 
_________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 14 
Recorregut 1, pp 5 – 16 

 

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 

GEOAMBIENTAL PER LA COMARCA D´ANOIA: 

DES DE CAN PUJOL DE LA MUNTANYA ALS 

BOSCOS DE CAN MARTÍ , A CAN ROVIRA, A SANT 

PERE DE PIEROLA I A CAN PUJOL DE LA 

MUNTANYA 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

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

aquest constarà de diverses parades. Però, sols si es disposa del temps suficient, podrà 

efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir 

de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

Pel que fa als camins per on transitarà el recorregut de l´itinerari, cal dir que en 

general es trobaran en bones condicions. Tot i així, sempre que sigui possible, recomanem 

demanar la màxima informació, en relació al estat real dels camins. També cal dir que la 

major part d´aquest recorregut el farem a peu.  

  

En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, 

al llarg de tot el recorregut; de l´itinerari.  

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

El recorregut del present itinerari discorrerà, en la seva totalitat per una sola unitat 

geològica: pel Sistema Mediterrani (i més concretament, ho farà per una de les quatre sots 

unitats que el constitueixen: per la Serralada Prelitoral Catalana (per on es desenvoluparà 

la major part del recorregut).  

 

Així, l´itinerari s’iniciarà per les immediacions de la localitat de Can Pujol de la 

Muntanya (del municipi d´Hostalets de Pierola), situat a la Riera de Pierola. Cal dir que 

s´iniciarà a la Serralada Prelitoral Catalana. 

 

A partir d´aquest indret, s´anirà remuntant el recorregut (i el torrent de Margantí). 

Així s´arribarà a la urbanització del Boscos de Can Martí. Després, el recorregut es 

dirigirà cap a la  urbanització de Can Rovira, des d´on s´anirà cap Sant Pere de Pierola. 

Finalment, des d´aquest indret es baixarà cap a la Riera de Pierola, des d´on es tornarà cap 

a Can Pujol de la Muntanya. 
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Per d’altra banda, el recorregut de l´itinerari, s´haurà desenvolupat totalment dintre 

de la comarca d´Anoia. I més concretament, haurem circulat pel terme municipal 

d´Hostalets de Pierola, des de principi a fi del recorregut, tot i que ens hem apropat molt al 

de Piera. 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en el recorregut d´aquest 

itinerari, es poden concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació del Sistema Mediterrani, i en especial de la Serralada Prelitoral 

Catalana, per on es desenvoluparà la totalitat del recorregut de l´itinerari.  

 

2.- Observació a distancia de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem cap al 

Nord del recorregut, però per on no arribarem a passar. En concret, veurem els relleus de 

Montserrat, des de diferents indrets del recorregut. 

 

3.- Observació i descripció dels materials paleozoics (quasi exclusivament de 

l´Ordovicià). Aquests materials constitueixen el subsòl la Serralada Prelitoral Catalana, 

pels voltants dels indrets pels quals discorrerà el recorregut de l´itinerari. 

 

4.- Observació de les estructures locals d’aquests materials esmentats als paràgrafs 

anteriors, al llarg del recorregut de l´itinerari. 

 

5.- Observació, si s’escau, de diverses explotacions mineres, antigues i actuals, 

situades al recorregut de l´itinerari. 

 

 6.- Interpretació dels impactes mediambientals provocats per les explotacions 

mineres sobre el Medi Natural i sobre el Medi Ambient. I en tot cas de les restauracions 

dutes a terme per tal de corregir els impactes. 

 

7.- Observació de Patrimoni Geològic i del Patrimoni Miner,  que anirem trobant 

al llarg d’aquest itinerari. 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent 

bibliogràfic, gairebé ni parcial ni total. Sols hi ha un antecedent molt parcial d´enguany a 

MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2015). 

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions de les comarques per les quals 

discorre l´itinerari, cal parlar d’un altre treball nostre, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu 

al conjunt de les mineralitzacions catalanes en general, distribuïdes per comarques, i 

esmentant-se les corresponents a la comarca d´Anoia.  

 

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

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

(1976). Tanmateix, farem esment de les fulles de IGME (1976a i 1976b) relativa a la zona 
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per on discorre el recorregut del present  itinerari.  

 

També cal parlar del treball de MATA – PERELLÓ i FONT SOLDEVILA (1995), 

relatiu a una proposta de geomuseu per aquesta zona. 

 

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

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

L’iniciï del recorregut de l´itinerari, s´iniciarà per les immediacions de la localitat 

de Can Pujol de la Muntanya (del municipi d´Hostalets de Pierola). En aquest indret es 

faran les primeres aturades.  Tot seguit, per un camí de terra, caldrà anar cap al MW, amb 

la intenció d´arribar fins a la urbanització dels Boscos de Can Martí. En aquest trajecte es 

farà una nova aturada. Posteriorment , caldrà anar cap a la urbanització de Can Rovira, des 

d´on es seguirà per un camí de terra cap a Sant Pere de Pierola. En aquest trajecte es faran 

noves aturades. Finalment, des de l´indret anterior, es baixarà cap a la Riera de Pierola, 

que caldrà remuntar fins arribar de nou a Can Pujol de la Muntanya, per on finalitzarà el 

trajecte d´aquest recorregut, a tocar del seu inici.  

 

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

de 11´18 Km. En aquest recorregut es faran 7 aturades, totes dintre del municipi 

d´Hostalets de Pierola. Es començarà a una alçada de 398 metres, per a baixar fins als 321. 

Tot seguit es pujarà fins als 512. Cap a la fi del recorregut, es tornarà a baixar, arribant ara 

als 283 metres; tornant a pujar fins als 398 metres inicials. 

 

 
 

MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT 



8 
 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com ja es habitual, s’estructurarà en una sèrie d’estacions (parades o aturades), en 

les qual es faran descripcions geològiques o mineralògiques, si s’escau. En cada cas 

s’indicarà el número del mapa topogràfic a escala 1:50.000 on es troba l´indret.   

 

En aquest cas, el recorregut de l´itinerari passarà exclusivament per un dels fulls 

del mapa anterior. Concretament ho farà pel full 391 (o d´Igualada) de l´"Instituto 

Geográfico y Catastral", realitzat a l’escala de 1:50.000.   Així doncs, la relació i 

descripció de les aturades que composen aquest itinerari, és la següent: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE CAN TERMENS, 

(Can Pujol de la Muntanya, terme municipal d´Hostalets de Pierola, 

comarca d´Anoia). (Full 391) 
 

 El recorregut d´aquest itinerari, convindrà començar-lo prop del camí que enllaça 

el Bruc amb Can Pujol de la Muntanya, baixant cap a la Riera de Pierola, passant per 

prop de la urbanització de Can Térmens. A mitja baixada, farem aquesta aturada.  

 

En aquest indret, i es fan palesos uns depòsits detrítics del Pleistocè, els quals 

formen part del Mantell Al·luvial d´Esparreguera – Collbató. Aquests materials 

cobreixen als paleozoics de la Serralada Prelitoral Catalana, per on estem ara situats, 

en aquest indret. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Els materials del Ventall al·luvial d´Esparreguera – Collbató, del Pleistocè 

Al fons es veuen afloraments de les pissarres de l´Ordovicià, a Can Pujol de la Muntanya 
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PARADA 2. RIERA DE PIEROLA, (Can Pujol de la Muntanya, terme 

municipal d´Hostalets de Pierola, comarca d´Anoia). (Full 391) 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal continuar baixant cap a Can Pujol de la 

Muntanya. Poc abans d´arribar-hi, trobarem la Riera de Pierola. En veure-la podem fer 

una nova aturada, a uns 0´6 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials detrítics del 

Pleistocè. Es tracta de gresos còdols i argiles que formen part dels Mantells Al·luvials 

d´Esparreguera – Collbató. Aquests materials cobreixen a les llicorelles paleozoiques (de 

l´Ordovicià), situades dintre de la Serralada Prelitoral Catalana, per on ara ens trobem. 

 

En aquest indret podem observar la Riera de Pierola. Podem veure com te una 

gran càrrega sòlida, formada quasi exclusivament per fragment de llicorelles. 

Efectivament, aquesta riera recull les aigües dels relleus de la fembra morta, per on afloren 

quasi les llicorelles per tot arreu, llevat de petits sectors de la capçalera, per on afloren 

calcàries triàsiques del Muschelkalk, per on passa el Torrent de Roques Blanques. Sovint, 

aquesta riera ha estat utilitzada com a via de comunicació. FOTOGRAFIA 2.    

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Riera de Piero, prop de Can Mata Vell 

 

 

PARADA 3. CAMÍ AL PLA DE LES GINESTES I ALS BOSCOS DE 

CAN MARTÍ,  (Can Pujol de la Muntanya, terme municipal d´Hostalets de 

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

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar, passant pel costat de Can Pujol de 

la Muntanya. Així, ens caldrà ara remuntar la vall del Torrent de Margantí, pujant sempre 

per la seva riba dreta. A uns 1´1 Km, farem una nova aturada. 
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En aquest recorregut, hem anat veient sovint afloraments dels materials esmentats a 

les aturades anteriors; tot i que sovint els veurem recoberts per terrenys cenozoics més 

recents, per materials detrítics de l´Holocè. En efecte, sovint es superposen els materials 

detrítics dels depòsits de peu de mont. 

 

Malgrat això, ocasionalment es poden veure les llicorelles paleozoiques de 

l´Ordovicià, com en aquest indret on hi afloren. Aquests materials metamòrfics del 

Paleozoic, es troben situats dintre de la Serralada Prelitoral Catalana, per on estem ara 

situats en aquest indret. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Un aspecte de l´aflorament de les llicorelles paleozoiques de l´Ordovicià.  

Camí de Can Pujol de la muntanya cap al Pla de les Ginestes. Hostalets de Pierola 
 

 

PARADA 4. PLA DE LES GINESTES. (Can Pujol de la Muntanya, terme 

municipal d´Hostalets de Pierola, comarca d´Anoia). (Full 391) 
  

Després de realitzar l´aturada anterior, ens cal continuar pujant pel camí que 

discorre per la riba dreta del Barranc de Margantí (tributari de la Riera de Pierola). Més 

amunt, farem una nova aturada, prop del Pla de les Ginestes. Així, des de la parada 

anteriorment realitzada, ens caldrà recórrer aproximadament 1 Km, per arribar on som ara. 

 

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

aturades anteriors, tant de les llicorelles paleozoiques de l´Ordovicià, que veurem molt 

ocasionalment, com dels materials detrítics recents de l´Holocè, que cobreixen als 

anteriors, formant els depòsits de peu de mont. 

 

En aquest recorregut, molt sovint s´hauran fet palesos els relleus de Montserrat. 

Efectivament, aquest indret es situa al Nord (o millor al NNE) d´on ara som, tot formant 

part de la Depressió Geològica de l´Ebre. FOTOGRAFIA 4. 
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Els relleus de Montserrat (Depressió Geològica de l´Ebre), des de les immediacions del Pla de les 

Ginestes (Serralada Prelitoral Catalana) 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Un aspecte de l´aflorament de les llicorelles paleozoiques de l’Ordovicià 

Urbanització dels Boscos de Can Martí. Els Hostalets de Pierola  
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PARADA 5. ELS BOSCOS DE CAN MARTÍ, (Can Pujol de la 

Muntanya, terme municipal d´Hostalets de Pierola, comarca d´Anoia). (Full 

391) 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que va pujant per la 

riba dreta del Torrent de Margantí. Seguint per aquest camí, aviat començàrem a planejar a 

mitja alçada, anat després cap a ponent. Per d´altra banda, aviat començarem a entrar i 

caminar pels carrers perdedors d´una urbanització. Efectivament, haurem entrat a la dels 

Boscos de Can Martí, per on ara som. Aquí, podem fer una nova aturada, aproximadament 

a uns 2´2 Km de l´aturada anterior.  

 

En aquest recorregut, hem anat veien afloraments dels materials que ja hem 

esmentat a les aturades anteriors. Així, veurem depòsits detrítics de peu de mont, de 

l´Holocè. Aquests materials cobreixen a les llicorelles paleozoiques de l´Ordovicià. 

Precisament, en aquest indret es poden veure les llicorelles de la Serralada Prelitoral 

Catalana, per on estem fent tot el recorregut d´aquest itinerari. FOTOGRAFIA 5. 

 

 

PARADES 6. BARRANCS DE PIEROLA, (Pierola, terme municipal 

d´Hostalets de Pierola, comarca d´Anoia). (Full 391) 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal fer un nou recorregut, quasi tot de baixada. 

Així, primer haurem de recórrer els carrers de la Urbanització dels Boscos de Can Martí. 

Poc després, entrarem a la Urbanització de Can Rovira. Des d´aquí, haurem de continuar 

pel camí que es dirigeix cap a Sant Pere de Pierola. En arribar-hi, farem una altra aturada, 

a uns 4 Km de l´anterior, essent aquest el desplaçament més llarg de tot el recorregut de 

l´itinerari. 

 

En aquest desplaçament, inicialment hem anat trobant afloraments dels materials 

esmentats a les aturades anteriors. Tot i així, aviat començarem a trobar importants gruixos 

de materials pleistocènics, els quals formen part del Mantell Al·luvial de Piera – Els 

Hostalets de Pierola. Aquests materials cobreixen als nivells paleozoics de la Serralada 

Prelitoral Catalana, a les llicorelles de l´Ordovicià. També cobreixen i fossilitzen la falla 

que posa en contacte l´anterior serralada amb la Depressió Prelitoral Catalana, que es 

molt propera a on som ara, però que no podem veure. 

 

 Per d´altra banda, en aquest indret, hi ha les restes de l´església de la Parròquia de 

Sant Pere de Pierola, que fou el centre religiós del municipi de Pierola. L´indret també va 

ésser el centre administratiu, ara situat als Hostalets de Pierola. El problema fonamental de 

la pèrdua de la importància d´aquest indret va ésser la mala situació geològica. En efecte, 

l´erosió remuntant dels barrancs tributaris de la Riera de Pierola, va anant disminuint la 

superfície, augmentant alhora el risc d´esfondrament de la zona, que ara es troba 

completament envoltada de fil ferro, per tal d´evitar perills,  FOTOGRAFIA 6. 

 

 A la fotografia de la parada següent, situada a la riera, per sota d´aquest indret, es 

pot veure millor el risc produït per l´erosió remuntant i el desmoronament dels relleus dels 

materials pliocènics del Mantell Al·luvial de Piera – Els Hostalets de Pierola. 

 

 Des d´aquest indret, es pot fer una bona observació d´aquests materials 
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pleistocènics, els quals formen uns abruptes relleus, per sota de Sant Pere de Pierola la i 

per sobre de la Riera de Pierola. FOTOGRAFIA 7.  

 

  
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6 

Situació, en mig del bosc de l´Església de Sant Pere de Pierola 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6 

Aflorament dels materials del Pleistocè, del Mantell Al·luvial de Piera – Els Hostalets de 

Pierola. Voltants de Pierola 
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PARADA 7. RIERA DE PIEROLA A PIEROLA, (Pierola, terme municipal 

d´Hostalets de Pierola, comarca d´Anoia). (Full 391) 

 
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut, baixant de Sant Pere 

de Pierola cap a la Riera de Pierola. En arribar-hi, podem fer un curt desplaçament per la 

mateixa, anant cap a Can Pujol de la Muntanya. Així, a la riera podem fer una nova 

aturada, a uns 2  Km de l´anteriorment feta. 

 

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

l´aturada anterior. Aquests són també els que apareixen a l´indret de la present aturada, 

fent-se palesos per arreu els relleus terrosos dels materials pleistocènics del Mantell 

Al·luvial de Piera – Els Hostalets de Pierola. FOTOGRAFIA 8. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7 

Els materials del Mantell Al·luvial de Piera – Els Hostalets de Pierola 
Aquí es pot veure la facilitat de esfondrament d´aquests materials, en erosionar-se. 

Indret situat sota de Sant Pere de Pierola, a la Riera de Pierola. Els Hostalets de Pierola 

 

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT DE L´  ITINERARI, EN UN 

INDRET MOLT PROPER ON HAUREM FET L´ATURADA 1 
 

 Tot i així, des de la parada anterior, cal encara remuntar la Riera de Pierola, per tal 

d´arribar a Can Pujol de la Muntanya, per anar després a l´indret on hem fet la primera 

aturada. Per fer-ho, ens caldrà recórrer uns 2 Km i escaig.  

 

 

______________________________________________________________ 
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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA, 

GEOAMBIENTAL I MINERALÒGICA PER LA 

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT I PEL 

GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL: DES DE 

COLLBATÓ AL PUJOLET AL COLL DE CAN RUBIÓ 

I A COLLBATÓ  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

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

aquest constarà de diverses parades. Però, sols si es disposa del temps suficient, podrà 

efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir 

de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

Pel que fa als camins per on transitarà el recorregut de l´itinerari, cal dir que en 

general es trobaran en bones condicions. Tot i així, sempre que sigui possible, recomanem 

demanar la màxima informació, en relació al estat real dels camins. També cal dir que la 

major part d´aquest recorregut el farem a peu.  

  

En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, 

al llarg de tot el recorregut; de l´itinerari.  

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

El recorregut del present itinerari discorrerà, en la seva quasi totalitat per una sola 

unitat geològica: pel Sistema Mediterrani (i més concretament, ho farà per una de les 

quatre sots unitats que el constitueixen: per la Serralada Prelitoral Catalana (per on es 

desenvoluparà la major part del recorregut). Tot i així, molt breument es passarà també per 

la Depressió Geològica de l´Ebre, especialment pels voltants de Collbató, pel la Salut i pel 

Pujolet. Així, l´itinerari s’iniciarà per les immediacions de la localitat de Collbató, prop de 

la Salut. S´iniciarà a la zona de contacte entre la Serralada Prelitoral Catalana i la 

depressió Geològica de l´Ebre. Així, es farà un breu recorregut per aquesta zona de 

contacte, fins arribar al Pujolet. Després, des d´aquest indret, fins a la fi del recorregut, 

s´anirà sempre caminant per la Serralada Prelitoral Catalana, dirigint-nos cap a la Serra 

de Can Rubió i fins a la Roca dels Corbs, fins arribar de nou a Collbató i a la Salut.   

 

Per d’altra banda, el recorregut de l´itinerari, s´haurà desenvolupat totalment dintre 

de la comarca del Baix Llobregat. I més concretament, haurem circulat pel terme 

municipal de Collbató, apropant-nos molt al seu límit amb el terme d´Esparreguera. 
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OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en el recorregut d´aquest 

itinerari, es poden concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació del Sistema Mediterrani, així com (as distancia) de les diferents sots 

unitats que la constitueixen i per les quals discorre el recorregut del present itinerari. 

Concretament de la Depressió Prelitoral Catalana i de la Serralada Prelitoral Catalana. 

Tot i així, el recorregut es desenvoluparà exclusivament per la darrera sots unitat 

esmentada 

 

2.- Observació de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem molt 

marginalment, pels voltants de Collbató. El recorregut hi transitarà lleugerament a les 

primeres aturades i a la darrera de l´itinerari. 

 

3.- Observació i descripció dels materials paleozoics (quasi exclusivament de 

l´Ordovicià, així com de diversos afloraments granítics) i dels mesozoics (del Triàsic), amb 

un clar predomini dels primers. Aquests materials constitueixen el subsòl la Serralada 

Prelitoral Catalana, pels voltants dels indrets pels quals discorrerà el recorregut de 

l´itinerari. 

 

4.- Observació de les estructures locals d’aquests materials esmentats als paràgrafs 

anteriors, al llarg del recorregut de l´itinerari, així com de les relacions existents entre les 

sots unitats que constitueixen el Sistema Mediterrani per aquests indrets (concretament per 

la Depressió Prelitoral Catalana i la Serralada Prelitoral Catalana). Tot i això, aquestes 

relacions les veurem a certa distancia. 

 

5.- Observació i descripció dels materials cenozoics que formen part de la 

Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem pels voltants de Collbató. 

 

6.- Observació, si s’escau, de diverses explotacions mineres, antigues i actuals, 

situades al recorregut de l´itinerari. 

 

 7.- Interpretació dels impactes mediambientals provocats per les explotacions 

mineres sobre el Medi Natural i sobre el Medi Ambient. I en tot cas de les restauracions 

dutes a terme per tal de corregir els impactes. 

 

8.- Observació de Patrimoni Geològic i del Patrimoni Miner,  que anirem trobant 

al llarg d’aquest itinerari. 

 

9.- Observació del Geoparc de la Catalunya Central per aquests indrets, ja que la 

totalitat del recorregut es realitzarà dintre d´aquest. 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents parcials, 

de tipus bibliogràfic referent a diferents parts del recorregut del mateix; es tracta de 

MATA-PERELLÓ (1986, 1995, 2001, 2006, 2007. 2012a, 2012b i 2013). Trets d’aquests 

antecedents, no en tenim coneixement de cap altres. 
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Tot i així, farem esment d´un important treball de SOLE SABARÍS (1964), on es 

descriu un recorregut molt proper al que ara presentem, dintre d´un conjunt de recorreguts 

pels voltants de Barcelona.  

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions de les comarques per les quals 

discorre l´itinerari, cal parlar d’un altre treball nostre, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu 

al conjunt de les mineralitzacions catalanes en general, distribuïdes per comarques, i 

esmentant-se les corresponents al Baix Llobregat.  

 

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

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

(1976). Tanmateix, farem esment de les fulles de IGME (1976a i 1976b) relativa a la zona 

per on discorre el recorregut del present  itinerari.  

 

També cal parlar del treball de MATA – PERELLÓ i FONT SOLDEVILA (1995), 

relatiu a una proposta de geomuseu per aquesta zona. 

 

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

l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

L’iniciï del recorregut de l´itinerari, s´iniciarà per les immediacions de la població 

de Collbató, concretament a la Salut  (al Nord d´aquesta localitat situada al Baix 

Llobregat). Després, des d´aquí, caldrà anar cap a la part alta del poble i cap el Pujolet. En 

aquest trajecte es faran diverses aturades.  

 

 
 

MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT 
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Després, s´anirà cap a la part baixa de la població, per tal de pujar cap a la Serra de 

Rubió. Des d´aquí s´anirà cap a la Roca dels Corbs, tornant de nou a les immediacions de 

Collbató i a la Salut, per on finalitzarà el recorregut, després de fer-se diverses parades.  

 

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

de 5´37 Km. En aquest recorregut es faran 8 aturades. Es començarà a una alçada de 372 

metres, per anar pujant fins als 490, baixar fins als 290, per a pujar fins als  després 272 

metres inicials. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com ja es habitual, s’estructurarà en una sèrie d’estacions (parades o aturades), en 

les qual es faran descripcions geològiques o mineralògiques, si s’escau. En cada cas 

s’indicarà el número del mapa topogràfic a escala 1:50.000 on es troba l´indret.   

 

En aquest cas, el recorregut de l´itinerari passarà exclusivament per un dels fulls 

del mapa anterior. Concretament ho farà pels fulls 391 (o d´Igualada) i 392 (o de Sabadell) 

de l´"Instituto Geográfico y Catastral", realitzat a l’escala de 1:50.000.  Així doncs, la 

relació i descripció de les aturades que composen aquest itinerari, és la següent: 

 

 

PARADA 1. IMMEDIACIONS DE LA SALUT, (terme municipal de 

Collbató, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat - 

Nord). (Full 392) 
 

 El recorregut d´aquest itinerari el començarem en aquest indret, prop de la Salud, 

lleugerament al nord de Collbató, pràcticament als peus de Montserrat, dintre de la 

comarca del Baix Llobregat i dintre del Geoparc de la Catalunya Central .  

 

 Aquest indret es troba situat dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre; així, per 

arreu es fan palesos els afloraments dels materials rogencs del Paleocè i del Eocè Inferior, 

corresponents a la Formació Cairat i a la Formació Mediona, respectivament. 

 

 Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot fer una bona observació dels relleus de 

Montserrat, per on afloren per arreu els conglomerats eocènics de la Formació Montserrat. 

 

 

PARADA 2. TURÓ DEL ROIG, IMMEDIACIONS DEL PUJOLET, (terme 

municipal de Collbató, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix 

Llobregat - Nord). (Full 392) 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal anar cap a la carretera que va de la Salut  cap a 

Collbató. Poc després, a la darrera corba descendent, de la carretera, a ma dreta), ens caldrà 

agafat un camí que es dirigeix cap a Collbató. Poc després, ens caldrà agafar un trencall 

que cap a la dreta, el qual puja cap al Refugi de Fra Gari. Així, a menys de 0´5 Km de la 

parada anterior, n´efectuarem una altra 

 

 En aquest recorregut hem trobats els materials cenozoics que constitueixen els 
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relleus de Montserrat. Tot i així, prop del poble de Collbató es troba situats sobre 

afloraments de les calcaries triàsiques del Muschelkalk Inferior. 

 

 Des d´aquest indret, mirant cap el Nord, es pot veure com la Serralada Prelitoral 

Catalana pateix un desplaçament d´uns 6 Km cap el Nord. Així, veiem en la llunyania, els 

relleus de la Serra de la Fembra Morta, situada entre Piera i el Parador dels Brucs.  

FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 1. PARADA 1. 

Desplaçament cap el Nord de la Serralada Prelitoral 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 2. PARADA 2 

Desplaçament cap el Nord de la Serralada Litoral 
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Tanmateix, mirant cap el Sud, es pot veure com la Serralada Litoral (situada prop 

de la població de Martorell) te un desplaçament cap el Sud, per la seva banda occidental. 

Es tracta, com al cas anterior d´una falla que desplaça els sectors orientals cap el Nord.  

 

En aquest cas, en la llunyania podem veure els relleus del Puig Madrona, situats 

prop de les poblacions del Papiol i de Molins de Rei. Tanmateix podem veure els relleus 

de Collserola – El Tibidabo, més cap a llevant. FOTOGRAFIA 2 

 

 

PARADA 3 – CONDICIONAL. CARRETERA B – 112 AL SEU PAS PER 

COLLBATÓ,(terme municipal de Collbató, comarca del Baix Llobregat, 

subcomarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 392). 
 

 Després de realitzar cal fer un recorregut a peu, caminant pels carrers de 

Collbató, amb la idea d´arribar a la carretera local B – 112 (que uneix aquest poble amb 

el de Monistrol de Montserrat). En arribar a la carretera farem una nova aturada, a poc 

menys de 1´5 Km, des de la parada anteriorment feta. 

 

En aquest recorregut, als pocs afloraments que haurem trobat, apareixen els 

materials triàsics, fonamentalment els nivells carbonatats del Muschelkalk Inferior. Tot i 

així, en aquest indret es fan paleses les llicorelles paleozoiques de l´Ordovicià, les quals 

afloren a la carretera, on ara som. FOTOGRAFIA 3.  

 

 
 

FOTOGRAFÍA 3. PARADA 3 

Les llicorelles de l´Ordovicià a Collbató. Carretera a Monistrol de Montserrat 
 

Tot i així, des d´aquest indret, si fem un petit recorregut per la carretera, cap al 

Nord i amb molta cura, veurem com una mica més amunt afloren els materials triàsics. 

Així, primer veurem els gresos i calcolutites rogenques del Buntsandsteim i tot seguit (una 

mica més lluny) els nivells carbonatats del Muschelkalk Inferior. Tanmateix veurem els 
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nivells de calcolutites i gresos rogencs del Muschelkalk Mig. Molt sovint, aquests 

contactes són estructurals, ja que en aquest tram s´observen diferents fractures al llarg de 

tot aquest recorregut, entre uns i altres materials. 

 
 

PARADA 4. COLL DE LA SERRA RUBIÓ, (terme d´Esparreguera, 

comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat - Nord). (Full 

392). 
 

Des de l´aturada anterior, cal continuar primer per la carretera B – 112, anant ara 

cap el Sud. Tot i així, aviat trobarem un camí per l´esquerra, el qual es dirigeix cap al 

Polígon Industrial d´Esparreguera. Nosaltres continuarem per aquest camí. Després, ens 

caldrà desviar-nos cap al Collet de Can Rubió. En arribar-hi, farem una nova aturada, 

aproximadament a uns 1´5 Km de la parada anterior.   

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials paleozoics 

esmentats a l´aturada anterior, tot i que sovint es troben recoberts per terrenys recents 

detrítics del mantells al·luvials del Pleistocè. Més endavant, es continuaran veient aquests 

materials paleozoics de l´Ordovicià, de la Serralada Prelitoral Catalana. Els anirem 

trobant fins quasi arribar a l´indret de la present aturada. 

 

 Després, en arribar al coll, es troben els nivells de conglomerats basals d´aquest 

tram del Triàsic, constituïts per nivells de conglomerats i fins i tot de bretxes. Aquests 

materials es troben en posició vertical, amb les pissarres del Paleozoic (concretament de 

l´Ordovicià). Una interpretació aproximada es pot veure a l´ESQUEMA 1. 

 
 

ESQUEMA 1. PARADA 4 

Contacte de les immediacions del Coll de Can Rubió. Serra de Rubió. Collbató - Esparreguera 

(de MATA – PERELLÓ 1986, antic TALL 8) 

PAL: paleozoic indiferenciat, llicorelles / B: Buntsandstein, conglomerats i gresos rogencs 

 

 

Per d´altra banda, ben a prop del coll, a uns 50 metres (aproximadament), després 

de l´inici del camí que es dirigeix cap a Collbató, per on hem d´anar-hi, hi ha un indici de 

mineralització cuprífera associada a "red-bed". En efecte, es troben indicis d´ATZURITA 

i de MALAQUITA, molt prop del camí que anem seguint. Aquesta mineralització es troba 

localitzada entre els nivells rogencs del Triàsic Inferior, del Buntsandsteim. Tot i així, la 

mineralització no és gaire important. FOTOGRAFIA 4. 
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FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Red – bed cuprífer entre els materials triàsics del Buntsandsteim 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5 PARADA 5 

Un aspecte llunyà de l´explotació (des del poble), amb Montserrat al fons 
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PARADA 5. PEDRERA GRAN DE COLLBATÓ, (terme municipal de 

Collbató, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix Llobregat - 

Nord). (Full 392) 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que es dirigeix cap al 

proper poble de Collbató. Poc abans d´arribar-hi, trobarem una antiga pedrera situada al 

costat del camí que anem seguint. En aquest indret, situat a uns 0´5 Km de la parada 

anterior, en podem fer una altra. 

 

En aquest recorregut, es tornen a tallar els diferents materials del Muschelkalk; 

primer els del tram inferior, que hem vist molt prop de la parada anterior. Tot seguit, 

haurem trobat els trams rogencs del Muskelkalk Mig, amb nivells de gresos i de 

calcolutites rogenques. I, finalment, haurem trobat els nivells carbonatats (calcaries, 

fonamentalment) del Muschelkalk Superior. 

 

Poc abans d´arribar a Collbató, es passa per una antiga pedrera, localitzada entre 

els nivells de calcàries i de dolomies del Muschelkalk Superior, les quals eren explotades. 

Dintre de la pedrera, les calcàries presenten un clar cabussament cap al Nord. A l´actualitat 

es troba aturada l´explotació. FOTOGRAFIA 5. 

 

 

PARADES 6 - 7. PEDRERA I FORNS DE CALÇ DE COLLBATÓ, (terme 

municipal de Collbató, comarca del Baix Llobregat, subcomarca del Baix 

Llobregat - Nord). (Full 392) 
 

 Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar pel camí, anant sempre a peu. 

Aquest camí s´apropa cada vegada més a Collbató i a la carretera local de Collbató a 

Monistrol, la B – 231. Poc abans d´arribar-hi, es troben uns antics forn de calç (PARADA 

6). I poc després, en arribar a la carretera hi ha una antiga explotació (a uns 75 metres dels 

forns, PARADA 7). En aquest sector, farem una nova aturada, entre uns 200 i uns 300 

metres des de la parada anterior. 

 

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

esmentats a les aturades anteriors. Aquest són els que apareixen en aquest indret i també 

els que es van explotar a la bora de la carretera. FOTOGRAFIA 6. 

 

Per d´altra banda, abans d´arribar a la carretera, haurem trobat un interessant 

conjunt de forns de calç. En ells s´utilitzaven els materials estrets a la pedrera que acabem 

d´esmentar. Es tracta d´un important conjunt patrimonial, que forma part del Geoparc de 

la Catalunya Central. Alhora també és un important indret patrimonial de la comarca del 

Baix Llobregat. FOTOGRAFIA 7.  

 

Per d´altra banda, prop d´aquest llocs, hi ha l´indret on es baixava el material estret 

a la pedrera que hem vist a la PARADA 5 (PEDRERA GRAN DE COLLBATÓ), per tal 

d´anar cap a les tremuges. FOTOFRAFIA 8. 

 

Tot això, fa que aquest sigui un important conjunt patrimonial, el qual es troba 

plenament situat dintre del Geoparc de la Catalunya Central, a l´igual que tot el terme 

municipal de Collbató, essent aquest l´únic municipi del Baix Llobregat situat al  geoparc. 
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 7 (PARADES 6 – 7) 

Antiga pedrera de calcàries situada a la bora de la carretera de Collbató a Monistrol 

 

   

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6 (PARADES 6 – 7) 

Un aspecte de la part frontal dels Forns de Calç de Collbató. 
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 6 (PARADES 6 – 7) 

Un aspecte de la part frontal de les tremuges de la pedrera 

 

 També cal fer esment de que les calcàries del Muschelkalk Inferior, es troben 

intensament replegades en aquesta zona, com les situades a tocar de les tremuges. 

FOTOGRAFIA 11. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 6 (PARADES 6 – 7) 

Calcàries replegades prop dels forns de calç i de les tremuges, a Collbató 
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PARADA 8. TRENCALL DE LA COVA DEL SALNITRE, CARRETERA 

DE COLLBATÓ A MONISTROL, B – 112, (terme municipal de Collbató, 

comarca del Baix Llobregat). (Full 392) 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal continuar ara per la carretera B-231, anant cap 

cap al NE, cap al poble de Monistrol de Montserrat i cap a l´Aeri de Montserrat. Ben aviat 

arribarem al Collet de Collbató. I més endavant, a uns 300 metres d´ell, es trobarà el 

trencall (per l´esquerra de la carretera) que es dirigeix cap a la Cova del Salnitre. En aquest 

trencall realitzarem una nova aturada. Així, haurem recorregut aquests 0´3 Km des de la 

parada anterior.   

 

 En aquest recorregut haurem anat trobant inicialment els materials carbonats 

esmentats a l´aturada anterior. Però ben aviat, al mateix coll, trobarem uns afloraments de 

materials rogencs eminentment detrítics. Aquests materials pertanyen segons els llocs a la 

Formació Mediona o a la Formació Montserrat, predominant cada cop més aquests 

darrers. En el primer cas es tracta de nivells de gresos i el segon de conglomerats.  

 

Aquests materials ja pertanyen a la Depressió Geològica de l´Ebre. Es a dir, en 

aquest trajecte hem passat de la Serralada Prelitoral del Sistema Mediterrani a la 

Depressió Geològica de l´Ebre, per on estem ara situats, 

 

 Tot i així, prop de l´indret d´on surt el trencall cap a la cova, es poden veure uns 

afloraments d´uns materials que pertanyen probablement al Keuper (amb carnioles, lutites i 

calcàries, que descriuen un petit anticlinal: tot i que el nivell de calcaries probablement 

pertany al Muschelkalk Superior). Per sobre d´aquests es troben els nivells rogencs abans 

esmentats. FOTOGRAFIES 10 i 11. Per d´altra banda, sobretots aquests materials 

s´observen abundants depòsits de peu de mont, molt recents, de l´Holocè. 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 10. PARADA 8 

Materials del Triàsic (calcaries del Muschelkalk i carnioles del Keuper), descrivint un petit 

anticlinal 
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FOTOGRAFÍA 11. PARADA 8 

Un altre aspecte, des de Collbató dels materials de la FOTOGRAFIA 10  

Per sobre hi ha els materials rogencs del Paleocè – Eocè 

Més amunt hi ha els depòsits de peu de mont de l´Holocè 

 

Per d´altra banda, a l´indret de la parada apareixen les calcàries del Muschelkalk, 

(com ja hem dit anteriorment) i també els nivells de carnioles del Keuper; però prop 

d´aquest lloc es veu el contacte entre aquests materials de la Serralada Prelitoral 

Catalana, amb els nivells de lutites i gresos rogencs de la Depressió Geològica de l´Ebre, 

situats per sota dels conglomerats de Montserrat, que des d´aquí es fan molt palesos. 

Aquests materials rogencs pertanyen al Cenozoic, i probablement són del Paleocè. 

 

Per d´altra banda, caldria dir que més amunt, des d’aquí es fan palesos els trams de 

conglomerats, els materials que configuren la muntanya de Montserrat. 

 

 

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT DE L´  ITINERARI, N UN 

INDRET MOLT PROPER ON HAUREM FET L´ATURADA 1 

______________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 14 
Recorregut 3, pp 31 – 40 

 

RECORREGUT A PEU DE RECONEIXEMENT 

GEOLÒGIC I AMBIENTAL PEL TERME 

MUNICIPAL DE SÚRIA (GEOPARC DE LA 

CATALUNYA CENTRAL): DES DE SANT PERE 

DEL PUIG AL COLL DEL PORTELL DEL LLOP  
 

 

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.  Aquest 

recorregut es complementari del que també efectuarem pel terme de Súria, entre Joncarets, 

el Tordell, tornant de nou a Joncarets (MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ, 2015). 

 

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 
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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 

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 al llarg del recorregut a la Formació Artés, tot i que al 

subsòl es troba també la Formació Cardona i la Formació Súria, que no arribarem a 

trobar. 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, com les dedicades al benefici dels guixos intercalats 

entre els materials de la Formació Artés. 

 

5.- 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. 

 

6.- 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 

 

Pel que fa al recorregut d´aquest itinerari, no hi ha cap antecedent, a excepció del 

molt recent de MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2015), del qual el present n´és 

complementari.   

 

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 de Sant Pere del Puig, concretament al Molí del Guix de les Guixeres, per 

on es farà la primera aturada. Després es dirigirà cap el Collet del Portell del Llop, per 

on es farà la darrera aturada.   

 

 
 

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI 
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Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que 

serà de poc més de 1 Km. Així , es començarà a una alçada de 313 metres per tal de pujar 

fins a una alçada de 430 metres.   

 
 

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 

dels seus fulls, concretament 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. MOLÍ DEL GUIX, (Sant Pere del Puig, terme municipal de 
Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 El recorregut de l´itinerari el començarem en aquest indret, al Molí del Guix, el 

qual es troba a l´indret de les Guixeres, molt proper a les restes de Sant Pere del Puig.  

A aquest indret s´hi arriba fàcilment des del Barri de Joncarets, anant cap a l´indicat 

indret de les Guixeres. 

 

Aquest indret es troba al bell mig de la Depressió Geològica de l´Ebre, entre 

afloraments dels materials continentals de la Formació Artés. Així, per arreu es fan 

palesos els nivells de calcolutites, lutites i gresos. Ocasionalment, també es troben 

nivells de calcaries. 

 

 En aquest indret hi ha les restes de l´antic Molí del guix, per on es matxucaven 

els guixos extrets més amunt. Aquest indret forma part del Patrimoni Miner de Súria i 

tanmateix del conjunt de la comarca del Bages. FOTOGRAFIA 1.  
 

 

PARADA 2. PRIMER FORN DE GUIX DE CAN VILELLA VELLA, 
(Sant Pere del Puig, de Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal fer el recorregut cap a llevant, anant 

cap a l´indret per on es trobava Can Vilella Vella. Poc abans d´arribar-hi, es trobarà un 

camí per la dreta. Aquest camí es dirigeix cap a l´indret per on hi havia uns forns de 

guix. Així, cal agafar-lo i a uns 150 metres del seu inici, farem una nova aturada, a uns 

0´3 Km de l´anterior.  

 

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

continentals de la Formació Artés, del Eocè. Aquests materials també es troben pels 

voltants de l´indret per on fem la present aturada, on hi ha un interesant Forn de Guix, 
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que el veurem a la FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Restes del Molí del Guix. Les Guixeres 

 

  

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Primer Forn de Guix de la Vilella Vella (Fotografia de Justiniano Sanjuan) 
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 Aquest forn es nodria dels materials guixosos que apareixen per les proximitats 

del mateix.  

 

 

PARADA 3. CANTERA DE GUIX DEL PRIMER FORN DE LA 
VILELLA VELLA, (Sant Pere del Puig, terme municipal de Súria, comarca 
del Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que hem agafat a 

l´aturada anterior. Ben aviat, ens caldrà fer una nova aturada, aproximadament a uns 50 

metres de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats 

anteriorment. Tot i així, en aquest indret es fa palès un important aflorament dels nivells 

de guixos eocènics. Aquests es troben intercalats entre els materials continentals de la 

Formació Artés. 

 

Aquests materials han estat explotats en aquest indret, per tal de ser utilitzats 

com a matèria primera del forn de la parada anterior. FOTOGRAFIA 3.   

 

 
 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Cantera del guix del primer Forn de Guix de la Vilella Vella (Fotografia de Justiniano Sanjuan) 

 

 
PARADES 4 i 5. SEGON FORN DE GUIX DE CAN VILELLA VELLA I 
LES SEVES PEDRERES, (Sant Pere del Puig, de Súria, comarca del 
Bages). (Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar ascendint pel camí. Aquest, 
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despès d´una corba molt pronunciada, arriba a l´indret on es troba el que hem denominat 

com a Segon Forn de Guix de Can Vilella Vella (PARADA 4). Immediatament després, 

s´arribarà a les seves antigues pedreres (PARADA 5). Per aquest indret farem aquestes 

noves aturades, aproximadament a uns  200 – 250 metres de la parada anterior. 

 

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

hem vist a l´aturada anterior. Aquests materials es troben situats a la Formació Artés 

intercalats entre els seus materials rogencs continentals, entre els nivells de calcolutites, 

lutites i gresos. 

 

Així, en aquest indret es troba aquest interesant Forn de Guix, molt proper a 

diferents pedreres de guix que l´abastien. Aquest forn forma part del Patrimoni Miner 

de Súria i de tot el conjunt de la comarca del Bages. FOTOGRAFIA 4.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADES 4 i 5 

Segon Forn de Guix de la Vilella Vella (PARADA 4).   

Al fons es veuen les pedreres de guix que l´abastien (PARADA 5).   

(Fotografia de Justiniano Sanjuan) 

 

 
PARADA 6. FORN DE CALÇ DEL COLLET DEL PORTELL DEL 
LLOP , (Sant Pere del Puig, terme municipal de Súria, comarca del Bages). 
(Full 363). 
 

 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar pel camí que va pujant. Més 

endavant, el camí es transforma en un corriolet no gaire clar, que va pujant amunt cap al 

Coll del Portell del Llop. Poc abans d´arribar-hi, es trobarà un rudimentari Forn de 

Calç, per on farem una nova aturada, la darrera d´aquest itinerari. Així, des de la parada 

anterior, ens caldrà fer un recorregut (sovint dificultós) d´uns 0´5 Km, aproximadament, 

per tal d´arribar fins aquest indret.  
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En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials continentals 

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

eocènics, de tonalitats rogenques. Ocasionalment, com per on ara ens trobem, haurem 

vist també nivells de calcaries. 

 

Precisament, en aquest lloc, han estat emprades aquestes calcàries com a matèria 

prima, de cara a ser emprades al Forn de Calç, de la present aturada. Aquest forn, tot i 

ésser molt rudimentari, també forma part del Patrimoni Miner del terme de Súria i 

tanmateix del conjunt de la comarca del Bages. FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 6 

Un aspecte del Forn de Calç del Collet del Portell del Llop 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALIZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
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parte Este de la Depr. Central. Acta Geol. Hispànica, t. II, nº 1. pp. 3-4. Barcelona. 

 

RIBA ARDERIU, O. Et altri. (1976).- Geografia física dels Països Catalans. Edit Ketres. 

205 pag. Barcelona 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 14 
Recorregut 4, pp 41– 50 

 

RECORREGUT A PEU DE RECONEIXEMENT 

GEOLÒGIC I AMBIENTAL PEL TERME 

MUNICIPAL DE SÚRIA (GEOPARC DE LA 

CATALUNYA CENTRAL): DES DEL TORDEL AL 

COLLET DE CAN SILÓ 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. Aquest 

recorregut constitueix una alternativa al recorregut de MATA – PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (2015), discorrent per indrets propers al mateix. 

 

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, 
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formats majoritàriament a partir de l’erosió dels anteriors. 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, com les dedicades al benefici de 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.  

 

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: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). I finalment, cal fer esment de nou 

del recent treball de MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2015), del qual ja n´hem 

parlat al començament. 

 

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 de la Riera del Tordell, prop d´on es farà la primera aturada d´aquest 

recorregut, molt prop de Cal Xica – Xaco.   

 

Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap el Tordell i cap a Can Vinyals, per on 

es farà una nova aturada. Posteriorment, s´anirà cap a la carretera B – 423,  fent-se una 

nova aturada per les immediacions del Collet de Can Sisó. 

 

Des d´aquest indret, el recorregut anirà deambulant pel costat de la carretera B – 

243, amb la finalitat d´arribar al poble de Súria i posteriorment al Barri de Joncarets, 

per on finalitzarà el recorregut. En aquest recorregut es faran tres noves aturades, la 

darrera al barri acabat d´esmentar.  
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Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que 

serà de 3´99 Km. En aquest recorregut es faran diverses aturades. Es començarà a una 

alçada de 277 metres, per anar pujant fins als 403 metres, baixant finalment fins als 280 

metres. 

 

 
 

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). 

 

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

és la següent: 

 

 

PARADA 1. FALLA DEL TORDELL, (Joncarets, terme municipal de 
Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 El recorregut d´aquest itinerari el començarem prop de  Cal Xica – Xano i de la 

carretera BP – 4313. Concretament, ho farem per les immediacions de la Riera del 

Tordell, a uns 2 Km a llevant de Súria.   

 

En aquest indret de la present aturada, es fa clarament ostensible la coneguda 

Falla del Tordell. 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 
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inversa a aquesta fractura, de forma que els materials més antics es superposen sobre els 

més moderns. FOTOGRAFIA 1.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

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  

 

 

PARADA 2 - 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 – Xano, 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. Aquests materials 

són eminentment continentals.  

 

Des d´aquest indret, es pot fer una bona observació de les Guixeres, per on 

discorre bona part del recorregut de l´itinerari de MATA – PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (2015), del qual aquest que ara presentem representa una alternativa en el 

seu tram final.   
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PARADA 3.  COLLET DE CAL SILÓ, (terme municipal de Súria, comarca 

del Bages). (Full 330). 
 

Després de fer la parada anterior, cal continuar cap al NW, seguint ara per un 

corriolet que ens va conduint cap a la carretera local B – 423, tot anant cap a la població de 

Súria. En arribar a les immediacions del seu Km 2, farem una nova aturada, a uns 0`7 Km 

des de la parada anterior. Aquesta aturada la realitzarem pels voltants del Collet de Cal 

Siló, de l´esmentada carretera. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials continentals rogencs, de la 

Formació Artés. Aquets materials es troben constituïts per trams de calcolutites rogenques, 

alternant amb gresos. Molt sovint, hem trobat paleocanals, entre aquests materials. 

 

Cal dir que aquests materials presenten generalment un clar cabussament cap el 

Sud. Tot i així, prop d´on ara som, a menys de 0´7 Km, el seu cabussament és cap el Nord.. 

Això és conseqüència de l´Anticlinal de la Falla de Mig Món. Aquest accident es troba per 

les immediacions d´on ara som. FOTOGRAFIES 2 i 3.  

 

  
FOTOGRAFIA 2. PARADA 3 

Materials de la Formació Artés, inclinats cap el 

Nord, al Km 2´8 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3 

Materials de la Formació Artés, inclinats cap el 

Sud, al Km 2´1 

 

 

PARADA 4. MINES DE DE POTASSA DE SÚRIA, (terme municipal de 

Súria, comarca del Bages). (Full 330). 
 

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

cap a Súria. Així, a poc menys de 1 Km de l´anterior aturada, en podem realitzar una altra, 

a menys de 1 Km de la població de Súria. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials rogencs de 

la Formació Artés, que ja hem trobat als recorreguts cap a les parades anteriors. Així, hem 

vist afloraments de calcolutites rogenques (sovint molt argiloses), alternant amb nivells de 

gresos, sovint també rogencs. Aquests materials són eminentment continentals. Per d´altra 

banda, cal dir que aquests materials forment par del flanc meridional de l´Anticlinal de la 

Falla del Mig Món de Súria. 

 

Des d´aquest indret on som ara , mirant cap a ponent, es poden veure els formosos 
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castellets miners, del Pou 2 i del Pou 3, de les mines de Súria, de l´empresa 

IBERPOTASH. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4 

Els castellets del Pou 2 i del Pou 4, de les Mines de Súria d´IBERPOTASH, a Súria 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5 

Vista dels depòsits salins d´IBERPOTASH. Reserves d´Halita 

(Fotografia de Justiniano Sanjuan) 
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PARADA 5. 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 la carretera B – 432, 

anant sempre cap a Súria. En arribar a la població, ens convindrà apropar-nos al Barri 

de Joncarets. En aquest tram del recorregut, podem fer una nova aturada, a uns 1´2 Km 

de la parada realitzada anteriorment.   

 

 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 5. 

 

 

PARADA 6. INICI DEL CAMÍ DE LES GUIXERES, (Joncarets, terme 
municipal de Súria, comarca del Bages). (Full 363). 
 

 Finalment, des d´aquest indret, cal baixar cap el Barri de Joncarets, per on farem la 

darrera aturada d´aquest itinerari. La farem a l´indret on comença l´anomenat Camí de les 

Guixeres. Així, des de la parada anterior, haurem fet un recorregut proper a 1 Km i escaig, 

per tal d´arribar fins aquí. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 6 

Detall del cartell explicatiu de les Guixeres 
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En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels nivells rogencs de la 

Formació Artés; tot i així, quasi en arribar al barri, s´han fet palesos els nivells de les 

calcolutites grisenques i guixoses de la Formació Súria, la qual es situa per sota dels 

nivells rogencs acabats d´esmentar. Aquests materials formen uns interessants xaragalls al 

costal septentrional del barri. Tots aquests materials es situen dintre de l´Eocè. 

 

 Tot i així, a l´indret de la present aturada es troben els materials rogencs de la 

Formació Artés. Efectivament 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. Cal recordar que d´aquest indret, eix el camí que es dirigeix cap al paratge de 

les Guixeres. FOTOGRAFIA 1. 
 

 

EN AQUEST INDRET FINALIZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 14 
Recorregut 5, pp 61 – 64 

 

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER 

LES COMARQUES DE LA RIBERA D´EBRE I DE 

LA TERRA ALTA: DES D´ASCÓ A CAMPOSINES, 

CORBERA D´EBRE, A GANDESA I AL SANTUARI 

DE LA FONTCALDA 
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

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

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

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

 

També recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer 

mitjançant camins de terra, o de pista.  

 

Per d´altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant 

qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n´hi un mal ús del que en ofereix la nostra 

mare Terra.   
 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 
El recorregut del present itinerari discorrerà per una zona en la qual conflueixen 

tres unitats geològiques netament diferenciades: la Depressió Geològica de l´Ebre, la 

Serralada Prelitoral Catalana (integrant del Sistema Mediterrani) i la Serralada Ibèrica. 

Tot i així, els primers trams es faran per entre els afloraments cenozoics de la Depressió 

Geològica de l´Ebre i més concretament, per les immediacions de la denominada Zona de 

l´Avant – país plegat. Tot aquesta primera part del recorregut es realitzarà entre la població 

d´Ascó i les immediacions de la Fontcalda. 

 

Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari, discorrerà fonamentalment per dues 

de les comarques que formen part de les Terres de l´Ebre o Regió de Tortosa, 

concretament per la del la Terra Alta i per la de la Ribera d´Ebre.  

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

 

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

concretar en els  següents aspectes generals: 
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1.- Observació i descripció dels materials terciaris (de l´Eocè i de l´Oligocè) de la 

Depressió Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament al complex al·luvial de 

Gandesa - Horta de Sant Joan, que inclou, entre altres a la Formació Montsant i a la 

Formació Flix. Aquests materials, els anirem trobant als primers indrets del recorregut de 

l´itinerari, entre Ascó, Corbera d´Ebre, Gandesa i les immediacions de la Fontcalda.  

 

2.- Observació i descripció dels materials mesozoics (del Triàsic, del Juràssic i del 

Cretàcic), que constitueixen la Serralada Prelitoral del Sistema Mediterrani (a la seva 

Branca Externa). Aquests materials els trobarem per les immediacions de Fontcalda 

 

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

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

d´esmentar anteriorment. Així: 

4A) de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem als primers i als 

darrers trams del recorregut.  

4B) de l´estructura de Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del 

Sistema Mediterrani), que trobarem a diferents trams del recorregut. En molts indrets, 

aquests es troben prop de la seva Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric. 

 

4.- Observació de les explotacions mineres que es vagin trobant al llarg del 

recorregut de l´itinerari. Dintre d´aquestes, cal fer esment de les antigues explotacions de 

minerals de ferro, les quals es troben situades al terme municipal de Gandesa. 

 

5.- Observació i anàlisi dels impactes produïts sobre el Medi Natural (i sobre el 

Medi Ambient), tant per les explotacions mineres anteriors, com per altres activitats 

humanes. I alhora, si s´escau, es valoraran les restauracions dutes a terme, per tal de 

minimitzar els impactes. 

 

6.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i 

Miner, que trobarem al llarg del recorregut.  

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

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

propers, obra del mateix autor del present itinerari. Es tracta de MATA-PERELLÓ (1989, 

1995, 2011 i 2012). Més recentment, hi ha el treball de MATA – PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (2015). Tret d´aquests no en coneixem cap més. 

  

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

d´un altre treball del mateix autor, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les 

mineralitzacions catalanes en general. I també de MELGAREJO (1982), relatiu a les 

comarca del Priorat, pel que fa al recorregut d´aquest itinerari. Igualment cal fer esment de 

la publicació de MATA-PERELLÓ (1996b), relatiu a les mineralitzacions de la comarca 

de la Terra Alta. 

 

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

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

(1976). També, i dintre d´aquest apartat, també farem esment del treballs de l´IGME (1972 

i 1974). Igualment, ens referirem als treballs de COLOMBO (1986 i 1989), relatius a la 
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geologia de les terres meridionals de Tarragona. 

 

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

l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA. 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut de l´itinerari començarà al terme d´Ascó, dintre de la comarca de la 

Ribera de l´Ebre, i de la Depressió Geològica de l´Ebre.  Després, el recorregut es 

desplaçarà per la carretera N-230 (C – 12B) amb la intenció d´anar cap a Gandesa. Així 

s´arribarà a la Venta de Camposines. En aquest tram es farà una aturada, quasi a la sortida 

d´Ascó. Tot seguit, es continuarà per la carretera N – 420, anant cap a les poblacions de 

Corbera d´Ebre i de Gandesa. En aquesta darrera població es farà una nova aturada, 

quasi a l´entrada a la mateixa. 

 

Després es continuarà per la carretera autonòmica C – 43, anant cap al Pinell de 

Brai. Tot i així, en trobar el trencall de la Fontcalda, per la dreta de la carretera, ens caldrà 

agafar-lo, amb la intenció d´arribar fins al riu i fins a l´esmentat santuari, per on finalitzarà 

el recorregut d´aquest itinerari. 

 

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

serà de 37´55 Km. En aquest recorregut es faran diverses aturades, un total de 11. Es 

començarà a una alçada de 26 metres (a la població d´Ascó), per anar pujant fins als 666 

metres (a Santa Magdalena), baixant finalment fins als 37 metres (a la Fontcalda). 

 

 
 

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de 
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PARADES, que tot seguit anirem veient. En cadascuna d´aquestes aturades farem un breu 

comentari, segons correspongui.  

 

Cada una d´aquestes parades tindrà un número, i un topònim representatiu. Per 

d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més proper, el municipi al qual pertany l´indret, i 

la comarca on es troba situat. Per d´altra banda, també indicarem en cada cas, i entre 

parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada. 

 

Finalment, cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre dels tres següents 

fulls, del "Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto 

Geográfico y Catastral": 444 (o de Flix), 470 (dit de Gandesa) i 471 (dit de Mora d´Ebre). 

 

  Així doncs, la relació de parades ordenades, que composen aquest itinerari geològic 

i mineralògic, és el següent: 

 

 

PARADA 1. SORTIDA D´ASCÓ, CARRETERA 12B, (terme municipal 

d´Ascó, comarca de la Ribera d´Ebre). (Full 444). 
 

El recorregut l´iniciarem a la població d´Ascó, dintre de la comarca de la Ribera 

d´Ebre. Des de la població, ens caldrà sortir per la carretera C – 12B / N – 230, tot anant 

cap a Gandesa. A poc més de 0´5 km d´ascó, realitzarem la primera aturada d´aquest 

itinerari.  

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

El riu Ebre a la vora d´Ascó 

Així, hem anat trobant els afloraments cenozoics dels materials que reblen la 

Depressió Geològica de l´Ebre depressió per aquests indrets (per on ens trobem). Aquests 

materials pertanyen a la Formació Flix. Són, generalment poc detrítics, tot i freqüentment 
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són grisencs, predominant les calcolutitics, de tonalitats ocres. Sovint es fan palesos 

paleocanals.  

 

Des d´aquest indret, es pot fer una bona observació del riu Ebre, el qual passa a 

tocar de la població d´Ascó. Així es pot veure la corba que descriu prop d´aquesta població 

i entre la de Vinebre, a l´altre cantó del riu. FOTOGRAFIA 1. 

 

 

PARADA 2. CARRETERA DE ASCÓ  A CAMPOSINES (C – 12B / N – 

230), IMMEDIACIONS DEL SEU Km 1, (terme municipal d´Ascó, comarca 

de la Ribera d´Ebre). (Full 444). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar  per la carretera de doble denominació (la C 

– 12B / N – 230). Poc després, cal fer una nova aturada, per les immediacions del seu Km 

1. Així, haurem recorregut uns 0´5 Km, aproximadament. 

 

En aquest recorregut, s´han anat trobant trobant els materials cenozoics que reblen 

la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquest són també els que apareixen a l´indret de 

l´aturada. Aquests materials pertanyen a la Formació Flix, trobant-se constituïts per uns 

afloraments de materials gresencs i calcolutítics de tonalitats ocres.  I, precisament, aquests 

materials cenozoics són els que es troben a l´indret de la parada, per on es fan força 

evidents els esmentats paleocanals.  Per d´altra banda. aquí es fan força palesos uns filonets 

de GUIX FIBRÒS, els quals tallen als materials acabats d´esmentar, tot reblint diàclasis 

(generalment obligues) a i plans d´estratificació. De vegades, la potència d´aquets filonets 

es força considerable de vegades: de 5 a 15 cm. FOTOGRAFIES 2 i 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 2 

Aspecte dels guixos, entre els materials de la Formació Flix. Immediacions d´Ascó 

 



56 
 

 
 

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Un altre aspecte de les mineralitzacions de guix fibrós. Materials de la Formació Flix. Ascó 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. ESTACIÓ D’AUTOBUSOS, (terme 

municipal de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretera C – 12B / N 

– 230, amb la intenció d´arribar a la Venta de Camposines. En arribar-hi, ens caldrà 

seguir per la ruta N – 420. Així, aviat es passarà per Corbera d´Ebre, arribant 

posteriorment a la població de Gandesa, la capital de la comarca de la Terra Alta. En 

arribar-hi, podem fer una nova aturada del recorregut de l´itinerari a l´Estació 

d’Autobusos. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns 20 Km per tal 

d´arribar on hora som.  

 

Al respecte, cal dir que tant la població, com bona part del seu terme, es troba 

situat a la Depressió Geològica de l´Ebre, molt a prop del contacte amb la Serralada 

Prelitoral, per la denominada Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric. També cal recordar 

que l´esmentada serralada es troba al SE, al Sud i al SW d´on som, i es troba constituta 

pels relleus mesozoics de la Serra de Cavalls i els de la Serra de Pàndols. 

 

Així, els materials que es troben en aquest indret són terciaris, i més concretament 

de l´Oligocè. Pertanyen, per d’altra banda, a la Formació Flix, que aquí forma part del 

Complex al·luvial de Gandesa - Horta de Sant Joan.  

 

Els afloraments d’aquesta formació, es troben constituïts per nivells de calcolutites 

ocres i de gresos, del mateix color, clarament continentals. Afloren amplament al Nord i al 

NE de Gandesa. Per d’altra banda, també cal dir que sovint, entre aquests materials es 

fan palesos paleocanals.  
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PARADA 4 - CONDICIONAL. COLLET DE GANDESA, (terme municipal 

de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 

 
Després de fer l´aturada anterior, es pot fer un petit recorregut (de quasi 2´5 Km) 

per la carretera C – 43, amb la intenció d´arribar fins al Collet de Gandesa. Aquí farem, si 

s´escau,  una nova aturada.   

 

En el recorregut, des de la parada anterior, s´ha anat trobant els materials 

cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. Tot i així, ara s´han començat a trobar 

nivells de materials carbonatats mesozoics, els quals formen part de la Serralada Prelitoral 

Catalana, on ara hem arribat. És as dir, ara ens trobem a la zona de contacte entre les 

dues unitats geològiques esmentades. 

 

 

PARADA 5. TRENCALL DEL SINCLINAL DE SANT MARC, (terme 

municipal de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 

 
Des de la parada anterior, cal seguir per la carretera C-43B, (fins fa poc anomenada 

C-235), la qual es dirigeix cap a Pinell de Brai. Tot i així, poc després de trobar el trencall 

de la Fontcalda, es trobarà a l´esquerra de la carretera un tram antic de la mateixa, on ens 

caldrà aparcar. Per aquest indret, farem una nova aturada, després de recórrer Així, uns 2 

Km, des del Collet de Gandesa. 

 

 Aquest recorregut, inicialment l´hem fet pels materials cenozoics esmentats a la 

parada anterior. Tot i així, ben aviat haurem entrat a la Serralada Prelitoral (i més 

exactament a la seva Branca Externa) i haurem començat a trobar afloraments dels 

materials mesozoics, del Juràssic i del Cretàcic, similars al que ara trobem a l´indret on 

fem aquesta parada. 

 

 Cal dir que aquests materials es troben força replegats. Així, al mateix indret de 

l´aturada es pot veure un interessant sinclinal. Precisament la carretera i un torrentet, es 

troben al seu nucli. Un esquema d´aquest sinclinal, és el següent: 

 

 
ESQUEMA 1. PARADA 5 

Tall, molt esquemàtic del sinclinal de Sant Marc 
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PARADA 6. MINES DE FERRO DE SANT MARC, (terme municipal de 

Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 
 

Desprès de fer l´aturada anterior, cal recórrer uns 100 m, tot tirant a peu endarrere 

per la carretera, fins arribar a un caminet, que en uns altres 100 m, arriba fins a les Mines 

de Ferro de Sant Marc, Aquí farem una nova aturada. 

  

En aquest breu recorregut, haurem anat trobant els materials esmentats a la parada 

anterior, aquests es troben força fracturats.  Més endavant, a l´indret de l´aturada, sobre els 

nivells carbonatats, pot veure´s com s´han desenvolupat unes interessants mineralitzacions 

ferruginoses associades a rebliments kàrstics. FOTOGRAFIES 3 i 4 

 

Entre els minerals presents, cal fer esment de la presència d´HEMATITES (molt 

abundant a les boques superiors), i de GOETHITA (en forma de LIMONITA, molt 

abundant a les inferiors). També és molt abundant la CALCITA. 

 

  
FOTOGRAFIA 3. PARADA 6 

Detall de les escombreres de les Mines de Ferro 

de Sant Marc 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 6 

Detall de la mineralització 
 

 

 

PARADA 7. ERMITA DE SANTA MAGDALENA, (terme municipal del 

Pinell de Brai, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 
 

Des de la parada anterior, cal seguir per la carretera autonòmica C – 43, fins trobar 

el trencall que condueix cap al Santuari de la Fontcalda. Després d´un recorregut proper 

als 2 Km arribarem a una cruïlla d´on eix un camí de terra (en bon estat i prou ample), el 

qual condueix cap a l´Ermita de Santa Magdalena. Aquí, després d´un camí ascendent de 

quasi 4 Km, a 6 Km de la parada anterior, en farem una altra.  

 

Després de la parada anterior, i sobretot en aquest lloc, s´han continuat trobant els 

nivells carbonatats, que pertanyen al Cretàcic. Aquests materials, pertanyen a la Serralada 

Prelitoral Catalana, i més exactament al conjunt de la Serra de Pàndols-Serra de Cavalls, 

on ens trobem ara situats.  

 

Des d´aquest indret, en dies clars, es possible fer una interessant aturada 

d´observació general. En efecte, des d´aquí, es pot gaudir d´una bona observació de la 

Serralada Prelitoral, entre els voltants de Colldejou i el Bloc de Cardó. FOTOGRAFIA 5. 
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 7 

Un aspecte de la Serra de Pàndols des de Santa Magdalena 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 7 

Detall de les explotacions d´argila de Pinell de Brai, des de les immediacions de Santa 

Magdalena  

 

Tanmateix es pot veure el Delta de l´Ebre. Mirant cap al Nord i cap al NE, es pot 

veure la zona ocupada per la Depressió Geològica de l´Ebre. I tanmateix, en dies molt 

clars, es poden veure fins i tot els Pirineus. Més a prop, mirant cap a Pinell de Brai, al Sud 

i SE d´on ara som, es pot veure la interessant discordança de l´Estació de Brai. Prop 

d´aquesta, per d´altra banda, es poden veure les explotacions de les argiles del Danià. 

FOTOGRAFIA 6. 
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PARADA 8 - CONDICIONAL. MINETA DE FERRO DE LA CARRETERA 

DE LA FONTCALDA, (la Fontcalda, terme municipal de Gandesa, comarca 

de la Terra Alta). (Full 470). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar cap a la carretereta que condueix cap al 

Santuari de la Fontcalda. Després d´un recorregut proper als 4 Km, arribarem a l´indret 

de la present aturada.  

 

Després de la parada anterior, i sobretot en aquest lloc, s´han continuat trobant 

els nivells carbonatats, que pertanyen al Cretàcic. Aquests materials, pertanyen a la 

Serralada Prelitoral, i més exactament al conjunt de la Serra de Pàndols-Serra de Cavalls. 

Aquests nivells calcaris es troben en contacte amb altres d´argilosos i guixosos, que 

pertanyen al Triàsic Superior (al Keuper). Per d´altra banda, sempre hem circulat prop 

del contacte entre aquests materials i els oligocènics de la Formació Montsant, els quals 

pertanyen a la Depressió Geològica de l´Ebre, la qual s’estén cap a ponent d´on ara som. 

Precisament, a l´aturada següent, i fins i tot d´aquest indret, i mirant cap al NNW es pot 

veure una bona perspectiva de l´esmentada depressió. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 8 

Petita escombrera de la mineta de la carretera a la Fontcalda.  

Presencia de GOETHITA (limonita) 

 

Per d´altra banda i sobre els nivells calcaris, es troba una mineralització 

ferruginosa de rebliment de cavitats kàrstiques. Entre els minerals presents, predomina el 

la GOETHITA (sempre en forma de LIMONITA), que es troba acompanyada d´indicis 

d´HEMATITES i de SIDERITA. També hi ha CALCITA, la qual és molt abundant. 

FOTOGRAFIA 7. 
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PARADA 9. COLLET DE LA FONTCALDA O COLLET D¨EN CAMAR, 

(la Fontcalda, terme de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 
 

Des de la parada cal continuar per la carretereta que es dirigeix cap al Santuari de 

la Fontcalda. Després d´un recorregut proper als 0´5 Km, arribarem a un indret on la ruta 

passa cap a l´altra banda de la serra, just on hi ha unes antigues explotacions de calcaries. 

Aquí farem una nova aturada. 

 

En aquest curt recorregut, hem anat trobant els materials mesozoics esmentats a la 

parada anterior. 

 

En aquest indret, mirant cap al NW es pot veure una interessant instantània del 

contacte entre la Serralada Prelitoral Catalana i la Depressió Geològica de l´Ebre. Per 

d´altra banda, entre els materials cenozoics que constitueixen aquesta darrera, es pot veure 

la interessant discordança progressiva de Bot – Horta de Sant Joan. Això és: 

FOTOGRAFIA 8. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8. PARADA 9 

Contacto entre la Serralada Prelitoral Catalana i la Depressió Geològica de l´Ebre 

Discordança progressiva de Bot – Horta de Sant Joan 
 

 Prop d´aquest indret, hi ha una antiga explotació de les calcàries cretàciques, les 

quals s´empraven com a àrids per a la construcció.  

 

 També, prop d´aquest indret hi ha uns interessants cartells explicatius sobre 

l´estratigrafia i la tectònica de la zona. Aquests cartells formen part d´un projecte del 

Geoparc de la Terra Alta. 
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PARADA 10. SANTUARI DE LA FONTCALDA, LA FONTCALDA, 

(terme municipal de Gandesa, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretereta que es dirigeix cap al 

proper Santuari de la Fontcalda (el qual es troba a la vora del riu Canaleta) on 

realitzarem la present aturada, després de recórrer uns 3 Km, des de la parada anterior, 

sempre per la vora del riu. 

 

 Des de la parada anterior, la carretereta va circulant sempre prop del contacte 

esmentat a la parada anterior. Tot i això, sempre es troba dintre de la Serralada Prelitoral 

Catalana. En aquest recorregut, en iniciar el descens, haurem trobat un interessant mirall 

de falla en una de les primeres corbes. Es tracta d´una de les nombroses falles que fan 

trencant els materials de la serralada.  

 

En arribar a l´indret de l´aturada, en un lloc d´immillorable bellesa, el qual es troba 

al mateix contacte per falla entre els materials terciaris de la Depressió Geològica de 

l´Ebre, els quals pertanyen a la Formació Montsant (que aquí són més lutítics), i els nivells 

carbonatats cretàcics, de la Serralada Prelitoral Catalana del Sistema Mediterrani. 

 

Cal fer esment, de que els primers materials esmentats es troben en una clara 

posició vertical, donant lloc a interessants formes erosives, per la diferència entre els trams 

calcolutítics i els detrítics. 

 

Prop del Santuari, es troba la coneguda Fontcalda, que dona nom a l´indret. Es 

tracta d´una interessant surgència d´aigua calenta (a uns 20ªC), que aprofita una de les 

nombroses fractures. FOTOGRAFIA 9. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 10 

Indret per on hi ha la surgència d´aigua de la Fontcalda  
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PARADA11. LES GUBIES DEL RIU CANALETA, (termes municipals de 

Gandesa, Bot i Prat de Compte, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal fer un breu recorregut a peu, tot remuntant el 

riu Canaleta, per la seva banda dreta. A menys de 0´2 Km caldrà fer una nova aturada, 

aproximadament.   

 

En arribar a l´indret de l´aturada, s´han continuat trobant els materials esmentats a 

la parada anterior. Així es fan palesos els nivells calcaris del Cretàcic, que es troben 

verticalitzats. FOTOGRAFIA 10. 

 

El riu, en travessar-los, va fent freqüents saltants, de gran bellesa. Al final de 

l´estret (o de les Gúbies), es troba el contacte discordant entre els nivells mesozoics i els 

terciaris detrítics de la Formació Montsant, que constitueixen la Serra del Puig Cavaller; 

mentre que els altres donen  lloc a les Serres de Cabals i de Pàndols.  FOTOGRAFIA 11. 

 

  
FOTOGRAFIA 10. PARADA 11 

Un aspecte de les Gúbies. Escletxa 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 11 

Un aspecte de les Gúbies 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 

________________________________________________________________________ 
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RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER 

LA COMARCA DE LA TERRA ALTA: DES DEL 

SANTUARI DE LA FONTCALDA, A PRAT DE 

COMPTE I A PINELL DE BRAI  
 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 

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

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

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

 

També recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer 

mitjançant camins de terra, o de pista.  

 

Per d´altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant 

qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n´hi un mal ús del que en ofereix la nostra 

mare Terra.   
 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 
El recorregut del present itinerari discorrerà per una zona en la qual conflueixen 

tres unitats geològiques netament diferenciades: la Depressió Geològica de l´Ebre, la 

Serralada Prelitoral Catalana (integrant del Sistema Mediterrani) i la Serralada Ibèrica. 

Tot i així, els primers trams es faran per entre els afloraments cenozoics de la Depressió 

Geològica de l´Ebre i més concretament, per les immediacions de la denominada Zona de 

l´Avant – país plegat.  

 

Així, després d´iniciar-se el recorregut a la Fontcalda, on conflueix la complexitat 

acabada d´esmentar, el recorregut transitarà  entre els afloraments mesozoics de la Branca 

Externa de la Serralada Prelitoral Catalana, per arribar després a trobar més tard els 

afloraments cenozoics que reblen la Depressió de Mora (situades ambdues dintre del 

Sistema Mediterrani). Aquest recorregut s´efectuarà entre la Fontcalda, les immediacions 

de la població de Prat de Compte, fins aproximar-nos a l´Estació de Pinell de Brai. 

 

Després, en arribar a aquest darrer indret, s´entrarà a la Depressió de Mora (en el 

seu extrem occidental), trobant-se afloraments dels terrenys de l´Eocè i de l´Oligocè. 

Finalment, en els darrers trams del recorregut, s´arribarà a les immediacions del poble de 

Pinell de Brai, molt prop de la Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana.. 
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Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari, discorrerà fonamentalment per una de 

les comarques que formen part de les Terres de l´Ebre o Regió de Tortosa, concretament 

per la del la Terra Alta, des de principi a fi.  

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

 

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

concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació i descripció dels materials terciaris (de l´Eocè i de l´Oligocè) de la 

Depressió Geològica de l´Ebre, que pertanyen majoritàriament al complex al·luvial de 

Gandesa - Horta de Sant Joan, que inclou, entre altres a la Formació Montsant i a la 

Formació Flix. Aquests materials, els anirem trobant als primers indrets del recorregut de 

l´itinerari, pels voltants de la Fontcalda. També els trobarem pels voltants de  Pinell de 

Brai, tot formant part de la Depressió de Mora. 

 

2.- Observació i descripció dels materials mesozoics (del Triàsic, del Juràssic i del 

Cretàcic), que constitueixen la Serralada Prelitoral del Sistema Mediterrani (a la seva 

Branca Externa). Aquests materials els trobarem entre la Fontcalda i les immediacions de 

Pinell de Brai. I més endavant entre els voltants de la carretera del Prat de Compte cap a 

l´estació de Pinell de Brai. 

 

3.- Observació dels mantells al·luvials detrítics recents que reblen part de la 

Depressió de Mora. Aquests materials pertanyen fonamentalment al Pleistocè i a l´Holocè. 

 

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

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

d´esmentar anteriorment. Així: 

4A) de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem als primers i als 

darrers trams del recorregut. 

4B) de l´estructura de Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del 

Sistema Mediterrani), que trobarem a diferents trams del recorregut. En molts indrets, 

aquests es troben prop de la seva Zona d´Enllaç amb el Sistema Ibèric. 

4C) de la Depressió de Mora (ubicada entre les dues branques de la Serralada Prelitoral 

Catalana del Sistema Mediterrani), que trobarem pels voltants de Pinell de Brai, per on 

veurem una important discordança progressiva. 

 

5.- Observació de les explotacions mineres que es vagin trobant al llarg del 

recorregut de l´itinerari. Entre aquestes, cal fer esment de les relacionades amb les 

formacions argiloses, que trobarem a diversos indrets dels termes del Prat de Compte i del 

de Pinell de Brai, ubicades entre els materials del trànsit del Cretàcic Superior al Paleocè, 

sempre dintre de la comarca de la Terra Alta. 

 

6.- Observació i anàlisi dels impactes produïts sobre el Medi Natural (i sobre el 

Medi Ambient), tant per les explotacions mineres anteriors, com per altres activitats 

humanes. I alhora, si s´escau, es valoraran les restauracions dutes a terme, per tal de 

minimitzar els impactes. 
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8.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i 

Miner, que trobarem al llarg del recorregut. Dintre del Patrimoni Geològic, cal fer esment 

de la “discordança de Pinell de Brai” o “discordança de l´Estació”, que trobarem prop de 

l´antiga Estació de Pinell de Brai. 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

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

propers, obra del mateix autor del present itinerari. Es tracta de MATA-PERELLÓ (1989, 

1995, 2011 i 2012). Més recentment, hi ha el treball de MATA – PERELLÓ i SANZ 

BALAGUÉ (2015). Tret d´aquests no en coneixem cap més. 

  

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

d´un altre treball del mateix autor, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les 

mineralitzacions catalanes en general. I també de MELGAREJO (1982), relatiu a les 

comarca del Priorat, pel que fa al recorregut d´aquest itinerari. Igualment cal fer esment de 

la publicació de MATA-PERELLÓ (1996b), relatiu a les mineralitzacions de la comarca 

de la Terra Alta. 

 

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

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

(1976). També, i dintre d´aquest apartat, també farem esment del treballs de l´IGME (1972 

i 1974). Igualment, ens referirem als treballs de COLOMBO (1986 i 1989), relatius a la 

geologia de les terres meridionals de Tarragona. 

 

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

l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA. 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut d´aquest itinerari el començarem per les immediacions del Santuari 

de la Fontcalda (dintre del terme municipal de Gandesa, per molt proper al de Prat de 

Compte). En aquest indret, farem les primeres aturades, molt prop del riu Canaletes. 

 

Després, ens caldrà continuar cap a la propera població de Prat del Compte, per 

on farem noves aturades. Posteriorment, ens caldrà continuar per la carretera local T – 330, 

fins arribar a la cruïlla amb la carretera N. 230b.  

 

Més endavant, seguint aquesta carretera local, s´anirà primer cap a les 

immediacions de l´Estació de Pinell del Brai i posteriorment cap a unes antigues 

explotacions argiloses. Tot seguit, caldrà anar cap a Pinell de Brai, prop d´on finalitzarà el 

recorregut d´aquest itinerari. 

 

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

serà de 23´63 Km. En aquest recorregut es faran set aturades. Es començarà a una alçada 

de 390 metres, per baixar fins als 84 i tornar a pujar fins als 155 metres 
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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, segons correspongui.  

 

Cada una d´aquestes parades tindrà un número, i un topònim representatiu. Per 

d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més proper, el municipi al qual pertany l´indret, i 

la comarca on es troba situat. Per d´altra banda, també indicarem en cada cas, i entre 

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

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

realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto Geográfico y Catastral": 444 (o de Flix), 470 

(dit de Gandesa) i 471 (dit de Mora d´Ebre). 

 

  Així doncs, la relació de parades ordenades, que composen aquest itinerari geològic 

i mineralògic, és el següent: 

 

 

PARADA 1. IMMEDIACIONS DEL SANTUARI DE LA FONTCALDA, 

LA FONTCALDA, (terme municipal de Gandesa, comarca de la Terra Alta). 

(Full 470). 
 

El recorregut del present itinerari, el començarem per les immediacions del  

Santuari de la Fontcalda (el qual es troba a la vora del riu Canaleta), per on realitzarem la 

primera aturada d´aquest itinerari. La farem a l´indret on hi ha una interessant surgència 

d´aigua termal (tot i que és de baixa temperatura).  
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 Per arribar-hi, des de Gandesa, ens cal efectuar un recorregut d´uns 6 Km des de la 

carretera C – 43. Bona part d´aquest recorregut, ens caldrà fer-lo entre els afloraments dels 

materials mesozoics cretàcics de la Serralada Prelitoral Catalana. 

 

En arribar a l´indret de l´aturada, en un lloc d´immillorable bellesa, el qual es troba 

al contacte per falla entre els materials terciaris de la Depressió Geològica de l´Ebre, els 

quals pertanyen a la Formació Montsant (que aquí són més lutítics), i els nivells 

carbonatats cretàcics, de la Serralada Prelitoral Catalana del Sistema Mediterrani. 

 

Cal fer esment, de que els primers materials esmentats es troben en una clara 

posició vertical, donant lloc a interessants formes erosives, per la diferència entre els trams 

calcolutítics i els detrítics. 

 

Prop del Santuari, es troba la coneguda Fontcalda, que dona nom a l´indret. Es 

tracta d´una interessant surgència d´aigua calenta (a uns 20ªC), que aprofita una de les 

nombroses fractures. FOTOGRAFIA 1. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 

Indret per on hi ha la surgència d´aigua de la Fontcalda  

 

 

PARADA 2. LES GUBIES DEL RIU CANALETA, (termes municipals de 

Gandesa, Bot i Prat de Compte, comarca de la Terra Alta). (Full 470). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal fer un breu recorregut a peu, tot remuntant el 

riu Canaleta, per la seva banda dreta. A menys de 0´2 Km caldrà fer una nova aturada, 

aproximadament.   
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En arribar a l´indret de l´aturada, s´han continuat trobant els materials esmentats a 

la parada anterior. Així es fan palesos els nivells calcaris del Cretàcic, que es troben 

verticalitzats. FOTOGRAFIA 2. 

 

El riu, en travessar-los, va fent freqüents saltants, de gran bellesa. Al final de 

l´estret (o de les Gúbies), es troba el contacte discordant entre els nivells mesozoics i els 

terciaris detrítics de la Formació Montsant, que constitueixen la Serra del Puig Cavaller; 

mentre que els altres donen  lloc a les Serres de Cabals i de Pàndols.  FOTOGRAFIA 3. 

 

  
FOTOGRAFIA 2. PARADA 2 

Un aspecte de les Gúbies. Escletxa 

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2 

Un aspecte de les Gúbies 

 

 

PARADA 3. EXPLOTACIONS  DE MATERIALS REFRACTARIS DE 

PRAT DE COMPTE, DEL BARRANC DE XALAMERA, (terme municipal 

de Prat de Compte, comarca de la Terra Alta). (Full 496). 

 
Després de realitzar l´aturada anterior, cal passar a l´altra banda del riu Canaletes. 

Just, després de fer-ho, trobarem l´antiga via fèrria de Tortosa a Zaragoza, que haurem de 

seguir breument, per tal d´arribar a l´antiga estació del FFCC de Prat de Compte. A partir 

d´aquest indret, ens caldrà seguir per la carretera local que es dirigeix cap el poble de Prat 

de Compte, la T – 361. En arribar-hi, haurem de continuar breument per la carretera local 

T – 333 / C - 112  (la qual se´n va cap a Horta de Sant Joan). Justament, des d´aquesta 

carretera, a la sortida de Prat de Compte, s´accedeix directament a les explotacions 

lutítiques i sorrenques del Barranc de la Xalamera, on farem la present aturada després de 

recórrer uns 5-6 Km des de la parada anterior, i menys de 1´5 Km des del poble. 

 

En aquest recorregut, sovint hem transitat per prop del contacte Cretàcic-Paleocè. 

Així, sovint hem tallat afloraments dels materials mesozoics (del Juràssic i del Cretàcic, 

fonamentalment), així com dels cenozoics (del Paleocè i de l´Eocè). Tots ells formen part 

de la Serralada Prelitoral Catalana. Per d´altra banda, sovint hem vist a ponent del 

recorregut, els afloraments detrítics dels conglomerats de l´Eocè – Oligocè. 

 

En aquest lloc hi ha una explotació d´uns nivells lutítics, que pertanyen al trànsit 

del Cretàcic Superior a l’Eocè. Aquests materials pertanyen a la Serralada Prelitoral 

Catalana del Sistema Mediterrani, on ens trobem ara situats. Entre aquests nivells, que 

aquí són molt sorrencs, es troba una abundant presència d´HEMATITES, i naturalment de 

CAOLINITA, que és el mineral explotat. També cal fer esment de la presència de QUARS 

(en forma d´arena).  Cal dir, per d´altra banda, que a més a més d´aquesta explotació de 
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materials refractaris, n´existeixen d´altres, situades a diferents indrets del terme de Prat de 

Compte, i ubicades sempre entre aquests mateixos materials. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 

Detall de les explotacions de materials refractaris de Prat de Compte 

 

 

PARADA 4. FORN DE CALÇ DE PRAT DE COMPTE, (terme municipal 

de Prat de Compte, comarca de la Terra Alta). (Full 496). 

 
Des de la parada anterior, cal retornar cap el poble de Prat de Compte. A partir 

d´aquí, cal anar cap a llevant, seguint la carretera local T – 333 (anant ara cap a Pinell de 

Brai). A uns 5 Km de la parada anterior, ens caldrà fer-n´hi una altra, poc abans d´arribar a 

la cruïlla amb la carretera N-230b. 

 

En aquest recorregut, hem tornat a tallar afloraments dels materials mesozoics 

esmentats anteriorment. Així, tot i que sovint hem transitat per prop del contacte Cretàcic-

Paleocè, hem tallat afloraments dels materials mesozoics (del Triàsic, Juràssic i Cretàcic), 

així com dels cenozoics (del Paleocè). Tots ells formen part de la Serralada Prelitoral 

Catalana, per on estem realitzant aquest recorregut. 

 

En aquest indret hi ha les restes d´un rudimentari forn de calç. En aquest 

s´utilitzaven els materials carbonatats del mesozoic (concretament del Cretàcic, que aflora 

prop de l´indret on hi ha el forn), estrets prop d´on ara som. Aquest forn, forma part del 

Patrimoni Miner. FOTOGRAFIA 5. 
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FOTOGRAFIA 5. PARADA 4 

Un aspecte del forn de calç de Prat de Compte 

 

 

PARADA 5. IMMEDIACIONS DEL Km 17 DE LA CARRETERA N-

230b, (terme de Prat de Compte, comarca de la terra Alta). (Full 496). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera local T – 330, 

anant cap a Pinell de Brai. Més endavant arribarem a la cruïlla amb la carretera N – 230b 

(procedent de Tortosa i de la carretera C – 12). En trobar-la, ens caldrà continuar cap a 

llevant per aquesta carretera nacional. Més endavant, en arribar a les immediacions de 

l’antic Km 17 de la mateixa, ens caldrà fer una nova aturada. Així, haurem efectuat un 

recorregut molt proper als 5 Km, des de la parada anteriorment realitzada. 

 

En aquest recorregut, hem anat tallant els materials mesozoics (triàsics, juràssics i 

cretàcics) i també els cenozoics (paleocènics i eocènics), amb un cabussament generalitzat 

cap al sud. Aquests darrers materials eocènics, són els que es troben on ara som. Des 

d´aquest indret de l´aturada, mirant cap a llevant, cap a l´antiga estació, es pot veure 

clarament i a gran escala la denominada discordança de l´Estació de Pinell de Brai.  

 

 

PARADA 6. EXPLOTACIONS LUTÍTIQUES DEL SOLÀ D´ARGILARS, 

Kms 14-15´2 DE LA CARRETERA N-230b, (termes municipals de Pinell 

de Brai i de Prat de Compte, comarca de la Terra Alta). (Full 496). 
 

Després de fer la parada anterior, cal fer un breu recorregut per l´antiga carretera 

N-230, tot anant cap a llevant. En arribar al trencall que es dirigeix cap a les explotacions 

lutítiques del Solà d´Argilars, caldrà agafar-ho, fent en aquest indret, quasi a la vora de la 

carretera, la present aturada, després de recórrer uns 3 - 3´5 Km des de la parada anterior. 
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 7 

Un aspecte de les explotacions del Solà d´Argilars 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 7 

Un altre aspecte de l´explotació del Solà d´Argilars 

 

En aquest recorregut, hem anat circulant per la Serralada Prelitoral Catalana, on 

ara ens continuem trobant situats. Així, en aquest trajecte, hem anat trobant afloraments 

dels materials mesozoics del Juràssic i del Cretàcic; així com d´altres del Paleocè i de 

l’Eocè Inferior, els quals també formen part de l´esmentada serralada, en aquests indrets. 
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Aquí, hi ha unes interessants i nombroses explotacions dels trams argilosos del 

trànsit Cretàcic-Paleocè (concretament del Danià, equivalent al Garumnià pirinenc), les 

quals es reparteixen pels termes de Pinell de Brai i de Prat de Compte.  També es fàcil 

veure les instal·lacions d´una antiga bòbila, la qual aprofitava aquests materials. La bòbila 

es troba prop del túnel de l´antiga via de la RENFE.  

 

Entre els materials argilosos explotats es troben diversos minerals com la 

CAOLINITA i la NACRITA. També hi són presents els òxids com l´ALUMOGEL i la 

BOEHMITA; així com el HEMATITES (que sovint els hi dona color rogenc) i el QUARS 

(arena). Un aspecte de les explotacions, es pot veure a les FOTOGRAFIES 6 i 7 

 

 

PARADA 7. VOLTANTS DE L´ANTIGA ESTACIÓ DE LA RENFE DE 

PINELL DE BRAI, Km 13´3 DE LA CARRETERA N-230b, (terme 

municipal de Pinell de Brai, comarca de la Terra Alta). (Full 496). 
 

Després de fer la parada anterior, cal agafar l´antiga carretera N-230b, per tal 

d´anar cap a llevant. Així, quasi en arribar a les immediacions de la vella Estació de la 

RENFE de Pinell de Brai (ja totalment abandonada), farem una nova aturada d´aquest 

itinerari, després d´haver recorregut uns 3´5 Km des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant afloraments dels materials 

mesozoics que hem vist a l´aturada anterior. Tot i així, aviat haurem començat a trobar els 

afloraments dels materials cenozoics que reblen la Depressió de Mora, encara que sempre 

molt a prop dels afloraments cretàcics i juràssics de la Serralada Prelitoral Catalana. 

 

Per d´altra banda, en aquest indret de l´aturada hi ha un a clara discordança entre 

uns nivells eocènics (amb gresos i conglomerats) i uns altres afloraments cenozoics, en 

aquest cas de l’Oligocè (amb nivells de conglomerats), els quals cobreixen als anteriors.  

Un esquema d´aquesta discordança (que sovint es coneix com a discordança de l´Estació 

de Pinell de Brai), és el següent esquema: 

 

 
ESQUEMA 1. PARADA 8 

Discordança de l´Estació de Pinell de Brai  

 

 Es de destacar l´existència d´una coveta situada just al contacte acabat d´esmentar, 

per sobre de la carretera. Aquesta s´ha originat en circular les aigües entre els conglomerats 

subhoritzontals (força permeables), i en no poder fer-ho entre els materials subjacents, més 

impermeables. Tot això, es pot veure a la FOTOGRAFIA 8 
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 8 

Un aspecte de la Discordança de Pinell de Brai 

________________________________________________________________________

_____ 

 Finalment, des d´aquest indret, el recorregut es dirigirà cap al poble de Pinell de 

Brai, per on finalitzarà, després de recórrer uns 5 Km més, per la carretera N – 230b. En 

aquest recorregut, s´hauran trobat afloraments dels materials cenozoics de la Depressió de 

Mora. 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 

________________________________________________________________________ 
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