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PRESENTACIÓ

Continuem en aquest numero, la publicació de diferents
itineraris geològics per Catalunya, dintre de la revista
ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER
CATALUNYA).
Aquesta publicació serà gestionada per la entitat SIGMADOT
(Societat Internacional de Geologia i Mineria Ambiental pel
Desenvolupament i per l ́Ordenament del Territori), amb la
col·laboració del Museu de Geologia “Valentí Masachs” de la
UPC i del Geoparc de la Catalunya Central.
Dintre del present numero, que serà el desè de la publicació,
inclourem diversos treballs realitzats des del Museu de
Geologia. En aquest cas, els recorreguts es van desenvolupar
durant el mes de maig de l ́any 2015, fonamentalment
Així, els dos primers recorreguts es van realitzar per la comarca
del Solsonès, dintre del futur Parc Geològic i Miner del
Solsonès. Mentre tant, els altres quatre recorreguts, es van
realitzar per la comarca del Priorat.
_________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 16
Recorregut 1, pp 5 – 14

RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA PER
LA COMARCA DEL SOLSONÈS: RECORREGUT
CIRCULAR PELS VOLTANS DE CANALDA,
DINTRE DEL PARC GEOLÒGIC I MINER DEL
SOLSONÈS
Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENTS PREVIS
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., (i
també dels de RECERCA GEOAMBIENTAL), si es disposa del temps suficient, poden
efectuar-se els itineraris passant per totes les parades i filloles del mateix. En cas contrari,
de no disposar d´aquest temps, recomanem prescindir de les anomenades PARADES CONDICIONALS.
Com de costum, creiem oportú de recomanar, que alhora d´efectuar el recorregut
de l´itinerari es cerqui la informació més àmplia possible sobre l´estat dels trams del
recorregut a realitzar, tant per pistes forestals, com per carreteres en mal estat de
conservació. En aquesta ocasió, la major part del recorregut es farà a peu per camins ben
clars.
També, per altra banda, en qualsevol cas, i en tot moment (tant dintre del
recorregut de l´itinerari, com fora d´ell), recomanem tenir el màxim respecte per al Medi
Natural que ens envolta.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, el recorregut del present itinerari discorrerà per dues de les tres
unitats geològiques que constitueixen Catalunya: concretament per la Depressió Geològica
de l´Ebre, i pel Sistema Pirinenc.
Així, dintre de la primera, ho farà en bona part per un dels sectors que la
constitueixen (MATA-PERELLÓ, 1985): concretament per la seva Depressió Central, tot
i que també recalarà pels sectors corresponents als Altiplans Septentrionals. Tot i així, ho
farà pels indrets centrals de la primera, pels indrets on es troba replegada per diferents
alineacions que la creuen d´Est a Oest. Aquests sectors poden situar-se dintre de la
denominada Zona de l´Avant-país Plegat. Per d´altra banda, dintre de la segona unitat
geològica, pel Sistema Pirinenc, el recorregut del present itinerari discorrerà exclusivament
pels sectors corresponent a la Zona Sudpirenenca, la seva sotsunitat més meridional.
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Així, el recorregut començarà a llevant de Canalda, al Poblat Rural de Puig Arnau
Pubilló, per tal d´anar després cap a l´esmentat indret de Canalda, retornant posteriorment
(per la carretera local L - 401) a l´indret on s´ha iniciat. Així, la totalitat del recorregut es
farà pel terme municipal d´Odén, dintre de la comarca del Solsonès.

OBJECTIUS GENERALS
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 eocènics i oligocènics de la
Depressió Geològica de l´Ebre, que constitueixen el subsòl dels sectors meridionals de la
comarca del Solsonès, pels indrets per on transcorre l´itinerari. En concret ens referirem als
materials de la Formació Solsona (de caràcter eminentment sorrenc i gresenc) i als de la
Formació Berga (constituïts exclusivament per trams de conglomerats).
2.- Observació dels materials mesozoics (fonamentalment del Cretàcic) i dels
cenozoics (de l´Eocè), els quals formen part del Mantell del Cadí, de la Zona
Sudpirinenca. Així, veurem els afloraments cenozoics eocènics de la Formació Cadí, els
quals formen part del mantell acabat d´esmentar.
3.- Visió de les relacions existents entre la Zona Sudpirenenca i la Depressió
Geològica de l´Ebre (o més exactament entre la denominada Zona de l´Avant-país Plegat).
4.- Observació de les discordances progressives existents entre els materials
cenozoics de la Formació Berga. Aquestes es veuran per les immediacions de la Llosa del
Cavall.
5.- Observació dels diferents elements relacionats amb el Patrimoni Miner i amb el
Patrimoni Natural, que anirem trobant al llarg de tot el recorregut del present itinerari.

ANTECEDENTS
Tot i que existeixen diferents antecedents bibliogràfics parcials en relació a
recorreguts propers al d´aquest itinerari (MATA-PERELLÓ: 1997,1999a, 1999b, 2005 i
2010; així com MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ, 2013), no n´hi cap o no en
coneixem cap que transiti pels voltants dels indrets per on farem aquest recorregut.
Per d´altra banda, i pel que fa a les mineralitzacions existents, a la comarca del
Solsonès, ens remetin als treballs de mateix autor d´aquest itinerari, concretament a:
MATA-PERELLÓ (1991 i 1994). I finalment, pel que correspon als treballs geològics de
caràcter general, ens hem de referir necessàriament a les publicacions de: GUIMERÀ et
altri (1992), i RIBA et altri (1976). I també als treballs de l´IGME (1975 i 1982).
Tots aquests treballs acabats d´esmentar, figuren relacionats per ordre alfabètic a
l´apartat de REFERÈNCIES BIBIOGRAFIQUES.
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RECORREGUT DE L´ITINERARI
El recorregut del present itinerari, s´inicia a per les proximitats del Poblat Rural de
Puig Arnau Pubilló. Aquest indret es situa a llevant del nucli principal del poblet de
Canalda, dintre del municipi d´Odèn. Així, caldrà sortir cap a ponent, per tal d´arribar cap
el poble darrerament esmentat, seguint diversos camins (entre ells un GR). En aquest
trajecte s´aniran fent algunes aturades, al llarg del mateix.
Després, des de Canalda, ens caldrà retornar passant per la carretera local L – 401
(que uneix Sant Llorenç de Morunys amb Cambrils, Alinyà i Coll de Nargó). Seguint
aquesta carretera, cap a llevant, arribarem al trencall del Poblat Rural de Puig Arnau
Pubilló, cap on ens caldrà anar. En aquest tram, també farem diverses aturades, finalitzant
el recorregut a l´indret per on l´hem començat.
Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que
serà de 5´29 Km. En aquest recorregut es faran 5 aturades. Es començarà a una alçada de
1330 metres per a baixar fins als 1200 metres i escaig. Després, s´anirà pujant fins als
1380, per tornar a baixar fins als 1330 metres inicials.

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI

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, segons s´escaigui. En cada
parada s´indicarà el número del mapa topogràfic a escala 1:50.000 on es troba l´indret. Per
això, s´utilitzarà la cartografia editada per l´"Instituto Geográfico y Catastral de España".
En aquest cas, tot el recorregut de l´itinerari es situarà dintre del full 292 (també anomenat
de Sant Llorenç de Morunys).
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Així doncs, la relació general i ordenada, de les aturades que composen el
recorregut d´aquest itinerari, és la següent:

PARADA 1. IMMEDIACIONS DE PUBILLÓ, (Canalda, terme municipal
d´Odèn, comarca del Solsonès). (Full 292).
El recorregut d´aquest itinerari, el començarem per les immediacions de la caseta
d'informació del Poble Rural Puig Arnau-Pubilló. Prop d´aquest mateix indret farem la
primera aturada. Tot i que per tal d´arribar fins aquí, haurem baixat des de la carretera L
– 401 (que uneix Sant Llorenç de Morunys amb Cambrils, Alinyà i Coll de Nargó).
En aquest recorregut des de la carretera L – 401, fins on ara ens trobem situats,
hem anat trobant afloraments dels materials detrítics cenozoics de la Formació Berga.
Aquests materials que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per on ara estem situats,
són els que afloren per arreu

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
En primer terme es veuen els afloraments de conglomerats cenozoics de la Formació Berga.
Aquests materials detrítics formen part de la Serra de Canalda, que a la fotografia es troben prop
de Colldejou.
Lluny, es veuen els relleus de Montserrat, dels Altiplans Meridionals de la Depressió Geològica de
l´Ebre, amb afloraments detrítics cenozoics
Entre mig, afloren els materials cenozoics (gresos, calcolutites, ...) cenozoics que reblen la
Depressió Central

Des de les immediacions d´aquest lloc, es pot gaudir d´una bona observació del
conjunt de la Depressió Geològica de l´Ebre. Tanmateix, es poden veure els relleus
llunyans de Montserrat. Aquests relleus formen part del que hem denominat com
Altiplans Meridionals de la Depressió Geològica de l´Ebre (MATA – PERELLÓ,
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1985). En efecte, entre aquests materials detrítics i els afloren on ara ens trobem, es
situa la Depressió Central de la unitat geològica acabada d´esmentar. FOTOGRAFIA 1.

PARADA 2. LES ESPLUGUES, (Canalda, terme municipal d´Odèn,
comarca del Solsonès). (Full 292).
Després de fer l´aturada anterior, ens cal fer un recorregut a peu, caminant pel GR
que es dirigeix cap a la Rasa de Canalda. Així, ens anirem apropant primer cap al Torrent
de la Perdiu. En fer-ho anirem baixant des dels 1.330 metres fins prop dels 1.250 metres.
Ara en arribar a les Esplugues farem una nova aturada, després de recórrer uns 0´8 Km des
de la parada anterior, aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials detrítics que hem
esmentat a l´aturada anterior. Aquests mateixos materials són els que afloren a l´indret de
la present aturada. Com hem dit anteriorment, aquests materials són cenozoics i formen
part de la Formació Berga, la qual reble part de la Depressió Geològica de l´Ebre (o
Conca de l´Ebre), per on ara ens trobem plenament situats.
Sobre aquests materials s´han desenvolupat unes interessants formes d´erosió. Així,
s´han generat diverses coves i avencs. D´ací el nom del paratge. Per d´altra banda, també
s´han desenvolupat balmes per arreu, com la que ara ens trobem en aquest indret per on
fem la present aturada. FOTOGRAFIES 2 i 3.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 2
Un aspecte d´una de les balmes del Torrent de la Perdiu
Dalt, es poden veure els nivells detrític cenozoics de la Formació Berga, amb nivells heteromètrics
de còdols eminentment calcaris
Per sota d´aquests materials es veuen uns nivells de calcolutites i de gresos ocres. Aquests materials
es troben intercalats entre els nivells de conglomerats.
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Un altre aspecte del paratge de les Esplugues. Aquí es fa força palesa una de les balmes. Entre
aquesta es situa el camí cap a Canalda

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Un aspecte del Salt de la Perdiu, al Torrent de la Perdiu
Per arreu, afloren els materials detrítics de la Formació Berga
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PARADA 3. SALT DE LA PERDIU, (Canalda, terme municipal d´Odèn,
comarca del Solsonès). (Full 292).
Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un breu recorregut, anant cap a
Canalda. Poc despès del paratge de les Esplugues, realitzarem una nova aturada,
aproximadament a uns 0`2 Km de la darrera aturada efectuada.
En aquest tram del recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials
detrítics cenozoics dels que hem parlat anteriorment. Aquests materials de la Formació
Berga. Són els que apareixen aquí, on ara som.
En aquest indret, es fa força palès el Torrent de la Perdiu; i en especial el conegut
Salt de la Perdiu, per on circulen les aigües, sovint molt impetuosament en èpoques de
pluges. Així, aquí s´han desenvolupat uns interessants relleus. FOTOGRAFIES 4 i 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 3
Un altre aspecte del Salt de la Perdiu. Aflorament dels materials detrítics eocens de la Formació
Berga.

PARADA 4.
IMMEDIACIONS DE CANALDA, (Canalda, terme
municipal d´Odèn, comarca del Solsonès). (Full 292).
Després d´efectuar l´aturada anterior, cal continuar el recorregut de l´itinerari cap a
ponent, amb la intenció d´arribar fins a Canalda. En arribar-hi, farem una nova aturada,
aproximadament a uns 1´5 Km de l´aturada anteriorment efectuada.
En aquest recorregut. Hem continuat trobant afloraments dels materials detrítics
cenozoics (situats al trànsit de l´Eocè a l´Oligocè). Aquests materials que pertanyen a la
Formació Berga, són els que apareixen a l´indret de la present aturada.
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Així, des d´aquest lloc, es pot gaudir d´una bona observació dels relleus de la Serra
de Canalda. Tanmateix, es poden veure els relleus dels voltants del poble de Canalda.
FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 4
Un aspecte dels voltants de Canalda

PARADA 5. CARRETERA L – 401, (Canalda, terme municipal d´Odèn,
comarca del Solsonès). (Full 292).
Després d´efectuar la parada anterior, cal acabar d´arribar fins al poble de
Canalda. Tot seguit, ens caldrà agafar el trencall que es dirigeix cap a la carretera local L
– 401, que trobarem en poc menys de 1´5 Km. Seguidament, ens caldrà seguir aquesta
carretera, cap a llevant, fins trobar el trencall del Poble Rural Puig Arnau-Pubilló. En
trobar-lo, ens caldrà anar cap aquest indret. Poc després farem una nova aturada, la
darrera del recorregut de l´itinerari. Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un
recorregut proper als 2´3 Km. En aquest tram, hem pujat a la màxima alçada dintre del
recorregut de l´itinerari, als 1.380 metres.
En aquest tram. Hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics
esmentats a les aturades anteriors. Així, hem vist per arreu els materials detrítics de la
Formació Brega, que hem anat trobant des de l´inici del recorregut.
En aquest trajecte, hem vist els llunyans relleus de Montserrat, que ja hem vist a
la primera aturada del recorregut d´aquest itinerari. També, hem vist els relleus del Roc
de Canalda, situat al Nord de l´indret per on hem estat circulant. En aquest lloc, també
hi afloren els materials detrítics de la Formació Berga.
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Tanmateix, hem anat veien al Nord del nostre recorregut, els materials
mesozoics (del cretàcic) i els cenozoics (de l´Eocè), els quals formen part dels relleus
pirinencs més meridionals.

EN AQUEST INDRET
L´ITINERARI

FINALITZA EL RECORREGUT D

_____________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 16
Recorregut 2, pp 15 – 28

RECORREGUT A PEU DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DEL SOLSONÈS:

RECORREGUT CIRCULAR PELS VOLTANS DE
CAMBRILS, DINTRE DEL PARC GEOLÒGIC I MINER
DEL SOLSONÈS
Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ

ADVERTIMENTS PREVIS
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., (i
també dels de RECERCA GEOAMBIENTAL), si es disposa del temps suficient, poden
efectuar-se els itineraris passant per totes les parades i filloles del mateix. En cas contrari,
de no disposar d´aquest temps, recomanem prescindir de les anomenades PARADES CONDICIONALS.
Com de costum, creiem oportú de recomanar, que alhora d´efectuar el recorregut
de l´itinerari es cerqui la informació més àmplia possible sobre l´estat dels trams del
recorregut a realitzar, tant per pistes forestals, com per carreteres en mal estat de
conservació. En aquesta ocasió, la major part del recorregut es farà caminant a peu per
camins ben clars.
També, per altra banda, en qualsevol cas, i en tot moment (tant dintre del
recorregut de l´itinerari, com fora d´ell), recomanem tenir el màxim respecte per al Medi
Natural que ens envolta.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà quasi íntegrament per una
de les unitats geològiques que es distribueixen per Catalunya; concretament es transitarà
pel Sistema Pirinenc. Tot i així, en alguns indrets molt puntuals, s´entrarà a la Depressió
Geològica de l´Ebre, d´una forma molt marginal.
Així, el recorregut de l’itinerari recalarà sempre per la zona antigament
denominada "Prepirineu", és a dir: pel les actualment dites Zones Sudpirenenques. Així,
en bona part del recorregut es tallarà el Mantell de Bóixols, en el seu extrem més oriental
(tot i que en molts indrets ens trobarem molt propers al Mantell del Cadí) . Així, anirem
trobant afloraments dels materials triàsics del Keuper, dels materials juràssics, dels
cretàcics i tanmateix dels cenozoics.
Ocasionalment, entrarem dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, veient
afloraments dels materials detrítics de la Formació Berga..
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El recorregut començarà a llevant de Cambrils, per tal de fer un recorregut pels
voltants d´aquest poble. Així, la totalitat del recorregut es farà pel terme municipal d´Odèn,
dintre de la comarca del Solsonès.

OBJECTIUS GENERALS
Es concretaran en diversos aspectes, geològics i mineralògics que apuntarem a
continuació:
1.- Estudi i observació dels materials mesozoics i cenozoics dels relleus
prepirinencs meridionals, que corresponen al Mantell del Bóixols (que veurem pels
voltants de Cambrils). En aquest recorregut, els materials mesozoics que anirem trobant s
es distribueixen entre el Triàsic, el Juràssic i el Cretàcic; mentre que els cenozoics
pertanyen quasi exclusivament a l´Eocè.
2.- Observació de les estructures dels mantells acabats d’esmentar, dintre del
paràgraf anterior; així com dels contactes que tenen entre sí, al llarg dels trams finals del
recorregut.
3.- Observació i descripció dels materials terciaris eocènics i oligocènics de la
Depressió Geològica de l´Ebre, que trobarem, molt marginalment en part d´aquest
recorregut. En concret veurem els materials detrítics de la Formació Berga (constituïts
exclusivament per trams de conglomerats).
4.- Visió de les relacions existents entre la Zona Sudpirenenca i la Depressió
Geològica de l´Ebre (o més exactament entre la denominada Zona de l´Avant-país
Plegat).Així el recorregut travessarà la falla sudpirinenca
5.- Reconeixement de diverses mineralitzacions que anirem veient al llarg del
recorregut; en concret de les mineralitzacions evaporítiques (de GUIX i d´HALITA),
situades al terme de Cambrils (Solsonès), entre els materials triàsics del Keuper, a la unitat
del Mantell de Bóixols.
6.- Observació de diferents explotacions mineres al llarg del recorregut, sobre tot
de les relacionades amb les mineralitzacions acabades d’esmentar al punt anterior.
7.- Observació dels diferents indrets amb important risc geològic, que anem trobant
al llarg del recorregut. Dintre d’aquest apartat, cal fer esment de:
7A) de les importants esllavissades produïdes sobre la població de Cambrils, que veurem
des de diferents indrets del recorregut
7B) de les dolines desenvolupades a diferents indrets dels camps de Cambrils, per
dissolucions dels materials del Keuper
7C) de les ondulacions desenvolupades a la carretera de Cambrils a Alinyà, en haver-se
construït sobre els materials del Keuper
8.- Observació dels diferents indrets que anem trobant, al llarg del recorregut,
relacionats amb el Patrimoni Geològic. Dintre d’aquest, cal fer esment del relacionat amb
les surgències d’aigua salada, situades entre els materials del Keuper, prop de Cambrils.
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9.- Observació dels diferents indrets que anem trobant, al llarg del recorregut,
relacionats amb el Patrimoni i Miner. Dintre d’aquest apartat, cal fer especial esment de
les antigues Salines de Cambrils.

ANTECEDENTS
En relació a aquest recorregut, existeixen uns altres antecedents nostres (MATAPERELLÓ, 1995a, 1995b, 1996, 1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 i 2012),
els quals segueixen uns recorreguts sensiblement iguals al present, amb unes petites
variacions en cada cas. Igualment, farem esment del treball de MATA – PERELLÓ i
SANZ BALAGUÉ (2013).
Pel que fa a les mineralitzacions que veurem en aquest itinerari, cal dir que ja estat
prèviament descrites per nosaltres en diversos treballs; entre ells farem esment de MATAPERELLÓ (1984 i 1990). I, finalment, pel que fa a les característiques de l’estructura
geològica, dels indrets per on discorrerà el recorregut del present itinerari, ens remetrem a
RIBA et altri (1976), i a GUIMERÀ et altri (1992).
Tots aquests treballs esmentats, i d’altres, figuraran a l’apartat dedicat a les
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual ens remetem.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L’ITINERARI
El recorregut del present itinerari s’iniciarà i finalitzarà a l´antic al terme de
Cambrils, per on s’efectuaran diverses aturades. Aquest trajecte es pot veure al MAPA
DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT

Així. es pot veure al, que serà de 7´19 Km, aproximadament. En aquest recorregut
es faran nou aturades. Es començarà a una alçada de 1084 metres per pujar fins a una
alçada de 1182. Després es baixarà fins als 988 metres. Després, s´anirà pujant fins als
1147, per tornar a baixar fins als 1087 metres inicials. En aquest recorregut es passarà per
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diferents llocs de l´antic terme de Cambrils, per la Serra de Santa Bàrbara, per les Salines i
per la Rectoria, apropant-nos (sense arribar-hi) a l´antic Castell de Cambrils.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
En aquest recorregut hem situat una sèrie d´ESTACIONS o de PARADES, que
anirem veient a continuació. En cada cas, els hi donarem una denominació que podrà
correspondre a algun paratge proper.
Per d’altra banda, entre parèntesi, indicarem el número del "Mapa Topográfico",
dels mapes de la Cartografia Militar de España, a escala 1:50.000, on es troba situada la
parada considerada i que serà el full 291 (o d´Oliana). També utilitzarem el Mapa
Topogràfic (a escala 1:50.000) de la comarca del Solsonès, editat per l´Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya.
Així doncs, la relació ordenada de les aturades que constitueixen el recorregut de
l´itinerari, és la següent:

PARADA 1.
LES TARTERES, L´ESLLAVISADA DE CAMBRILS,
(Cambrils, terme municipal d´Odèn, comarca del Solsonès). (Full 291).
El recorregut d´aquest itinerari, ens caldrà iniciar-lo a la cruïlla de la carretera L –
401 (que uneix Sant Llorenç de Morunys amb Alinyà) amb la carretereta local que
condueix des de Cambrils al Pont de Querol (a la carretera C – 26). Des d´aquest indret,
ens caldrà caminar lleugerament cap el Nord, per la carretera L – 401, fins trobar el camí
que puja per la dreta cap a les Tarteres. Per aquest camí arribarem a un dipòsit d´aigua. En
trobar-lo, ens caldrà trobar un corriol que ens acosti a la part alta dels paratge acabat
d´esmentar. En arribar-hi, ens caldrà fer la primera aturada d´aquest itinerari. Així, haurem
efectuat un recorregut d´uns 0´8 Km, aproximadament, fent un ascens molt proper als 100
metres, des de l´inici.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials triàsics del
Keuper (que són els que afloren prop de la carretera); així, haurem vist nivells de guixos i
d´argiles, fonamentalment. Més amunt, hem començat a trobar afloraments dels materials
carbonatats mesozoics, fonamentalment del Cretàcic. Tots aquests materials formen part de
l´extrem més oriental del Mantell de Bóxiols, per on estem ara situats, dintre de la
denomina Zona Sudpirinenca.
Aquests materials carbonatats es troben intensament fracturats, amb nombroses
fractures que han fragmentat tot el bloc. A més a més els blocs han anat caient sobre la
base, per on es troba Cambrils. Des d´aquí on ara som, es poden veure clarament les
fractures i tanmateix el poble a traves de les esquerdes. FOTOGRAFIES 1 i 2.
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Un aspecte de la part alta de les Tarteres, amb les cases de Cambrils al peu.
Es veu l´edifici del Sali i les eres..

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
Un altre aspecte de les Tarteres, amb una visió del poble a través d´una esquerda
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PARADA 2. BASSA GRAN DE LES SALINES DE CAMBRILS.
(Cambrils, terme municipal d´Odèn, comarca del Solsonès). (Full 291).
Després d´efectuar la parada anterior, cal tornar fins al depòsit d´aigua, per tal de
continuar caminant pel camí més ample. Aquest ara va baixant cap a la carretera L – 401,
apropant-se cap a les immediacions del seu Km 21, cap al Racó de les Espunyes. En arribar
a la carretera, ens caldrà seguir per ella, en el seu sentit cap a Cambrils, Ho farem així,
fins trobar per l´esquerra, el camí que condueix cap al Sali. En trobar-lo, ens caldrà anar
cap a la baixa de les salines, per on trobarem la bassa gran. Aquí farem una nova aturada,
després d´un recorregut proper als 2´4 Km i després d´haver baixat uns 170 metres,
aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior. Tot i així, en arribar a la carretera, hem començat a trobar afloraments
dels materials detrítics cenozoics de la Formació Berga. És a dir: hem entrat, tot i que
lleugerament, a la Depressió Geològica de l´Ebre. Així, hem vist aquests materials que
pertanyen a l´Oligocè. Cal dir que hem sobrepassat la Falla Sudpirinenca.
Continuant cap a Cambrils, haurem tornat a trobar els materials triàsics del Keuper,
havent entrat de nou al Mantell de Bóixols, sobrepassant de nou la falla anterior. Per d´altra
banda, sobre aquests materials triàsics de guixos i argiles, es fan força palesos els
fragments de calcàries caiguts de dalt (PARADA 1). Cal dir que a l’actualitat hi ha un
perill imminent de noves esllavissades, doncs tota la roca es troba fracturada, per sobre de
Cambrils i de la carretera. Prop d’aquesta es troben uns espectaculars blocs. Aquests blocs
també es troben per sobre de les cases i del proper poliesportiu. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2.
Un aspecte dels blocs caiguts sobre la carretera
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Després continuant pel camí que es va dirigint cap al Salí i cap a les Salines,
anirem trobant afloraments dels nivells de guixos i dels d´argiles, els quals pertanyen al
Triàsic Superior (al Keuper). Aquests són els materials que apareixen a l´indret de la
present aturada, per on es fa palesa una gran bassa, des de la qual es distribuïa l´aigua
salada cap a les Eres de Cabanetes. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 2
La Bassa Gran de les salines
Es veu el conducte (de fusta) per on arriba l´aigua salada

PARADA 3. ERES DE CABANETES, SALINES DE CAMBRILS.
(Cambrils, terme municipal d´Odèn, comarca del Solsonès). (Full 291).
Després de realitzar la parada anterior, cal realitzar un breu recorregut, baixant cap
al SW, amb la intenció d´arribar fins al paratge per on es troben les Eres de Cabanetes. En
arribar-hi, farem una nova aturada, aproximadament a uns 150 metres de la parada
anterior, després de fer un descens d´uns 20 metres, aproximadament.
En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant els materials triàsics del Keuper,
tot i així, en arribar a l´indret de l´aturada, hem tornat a trobar els materials detrítics de la
Formació Berga. És a dir, hem sobrepassat de nou la Falla Sudpirinenca i hem entrat una
altra vegada a la Depressió Geològica de L´Ebre, per on ara estem situats.
En aquest indret es fan paleses les denominades Eres de Canaletes. Es tracta d´un
conjunt de construccions situades a una vesant, constituent un dels millors exemples
peninsulars d´aquest tipus de salines de muntanya. Cal dir, que en els darrers anys, s´ha dut
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a terme un important procés de restauració, impulsat des de l´Ajuntament d´Odèn,
recuperant tot aquest Patrimoni Miner. FOTOGRAFIES 5 i 6.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 3

FOTOGRAFIA 6. PARADA 3

Dos aspectes de les Eres de Canaletes, abans de la seva restauració

PARADA 4. LA TEULERIA DEL SALÍ, SALINES DE CAMBRILS.
(Cambrils, terme municipal d´Odèn, comarca del Solsonès). (Full 291).
Després d´efectuar la darrera aturada, cal efectuar un nou desplaçament de menys
de 50 metres, baixant cap a la part baixa del salí. En aquest trajecte, es trobaran l´antiga
teuleria, recentment restaurada. Aquí farem una nova aturada dintre del trajecte d´aquest
itinerari pel terme de Cambrils.
Aquí hi havia la teuleria, on es feien les lloses que hi ha a les eres. S´utilitzaven les
argiles properes dels afloraments del Keuper. Aquesta teuleria, també forma part del
Patrimoni Miner del Solsonès. Cal dir que havia estat molt malmès, havent quedat molt
ben restaurat a l´actualitat. FOTOGRAFIES 7 i 8.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 4

FOTOGRAFIA 8. PARADA 4

La boca de la teuleria, abans i després de la restauració

PARADA 5. ELS MOLINS, SALINES DE CAMBRILS. (Cambrils, terme
municipal d´Odèn, comarca del Solsonès). (Full 291).
Després de realitzar la parada anterior, cal fer un nou recorregut, que en aquest cas
serà ascendent, per tal d´anar cap a la part alta del complex que constitueixen les Salines de
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Cambrils. Així, anirem cap als molins situats més amunt, remuntant en part per l´esquerra
del barranc. Per arribar-hi, ens caldrà fer un desplaçament d´uns 0´3 Km, pujant uns 60
metres de desnivell, aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les
aturades anteriors. Primer, haurem trobat els nivells de conglomerats de la Formació Berga
(situats dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre). Més amunt haurem trobat els guixos i
les argiles del Keuper (situats dintre de Zona Sudpirinenca). És a dir: hem tornat a
travessat la Falla Sudpirinenca.
En aquest trajecte, haurem vist diversos molins, que anaven aprofitant una línia
d´aigua dolça, que es recollia més amunt, canalitzant-se de molí en molí. Cal dir que
recentment ha estat restaurat el molí més alt. FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 5
Un aspecte de les canalitzacions de l´aigua dolça.
A la part baixa es veuen les restes d´un dels molins.

Prop del moli restaurat recentment, es troba la surgència de l´aigua salada, la qual
es conduïda cap a la bassa que hem vist a la PARADA 2.

PARADA 6. CRUÏLLA AMB LA CARRETERA A LA RECTORIA.
(Cambrils, terme municipal d´Odèn, comarca del Solsonès). (Full 291).
Després de realitzar la darrera parada, cal continuar el recorregut cap amunt. Fent
aquest recorregut, passarem per l´edifici principal del Salí. Després, ens caldrà apropar-nos
cap a la carretera que uneix Cambrils amb la Rectoria (la carretera que després es dirigeix
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cap el Pont de Querol). En arribar a la cruïlla, amb aquesta carretera, farem una nova
aturada, a uns 0´8 Km de la parada anterior, després de pujar uns 50 metres.
En aquest recorregut, hem trobat per arreu afloraments dels materials triàsics del
Keuper. Així, s´han fet paleses les argiles i els guixos del Triàsic Superior. Aquests són els
materials que apareixen a l´indret de la present aturada. Per d´altra banda, en aquest
recorregut, hem sobrepassat la surgència de l´aigua salada (com ja hem dit abans). Més
amunt hem sobrepassat la bassa on es concentrava l´aigua dolça, per conduir-la desprès
cap els molins situats més avall i dels que n´hem parlat a l´aturada anterior.
Per d´altra banda, haurem passat al costat de les eres de les salines superiors, on
arribava l´aigua salada d´una surgència més alta (a l´actualitat perduda). Questes salines,
constitueixen una part important del Patrimoni Miner del Solsonès, conjuntament amb les
que hem vist anteriorment. FOTOGRAFIA 10.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 6
Un aspecte de les eres enrajolades de les salines superiors

Finalment, cal dir que a l´indret de l´aturada, per on afloren els materials del
Keuper, es molt factible trobar cristal·litzacions bipiramidals de QUARS, en forma de
Jacints de Compostel·la (o Pedra de Bisbe).

PARADA 7. IMMEDIACIONS DE LA RECTORIA. (Cambrils, terme
municipal d´Odèn, comarca del Solsonès). (Full 291).
Després d´efectuar l´aturada anterior, cal continuar el recorregut, seguint ara la
carretera que condueix cap al Pont de Querol (cap a Solsona i cap a la carretera C – 26).
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En arribar a la Rectoria, farem una nova aturada, aproximadament a uns 1´1 Km de la
parada anterior, prop d´uns 25 m més amunt.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials triàsics del
Keuper, tot i que també es van fent palesos els afloraments dels materials carbonatats del
Cretàcic. Aquests són els que s´observen ara, a l´indret de l´aturada.
Des d´aquest indret, mirant cap a llevant, cap a Cambrils, es pot gaudir d´un bon
lloc d´observació de l´esllavissada de la que hem parlat a la PARADA 1 i també al
recorregut cap a la PARADA 2. Precisament, des d´aquest indret es veu de front i es pot
apreciar la seva magnitud. FOTOGRAFIA 11

FOTOGRAFIA 11. PARADA 7
Un aspecte de l´esllavissada de Cambrils, del paratge de les Tarteres, des de la Rectoria

PARADA 8 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DEL CASTELL DE
CAMBRILS. (Cambrils, terme municipal d´Odèn, comarca del Solsonès).
(Full 291).
Després de fer la darrera aturada, hi ha la possibilitat de pujar fins al Castell de
Cambrils. Així, hi podem arribar fent un desplaçament d´uns 0´4 Km, efectuant una
darrera ascensió d´uns 30 metres.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics
esmentats a l´aturada anterior. precisament, el castell es troba situat sobre afloraments
dels materials carbonatats mesozoics.
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Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot gaudir d´un bon lloc per veure les
salines (que hem anat veient entre la PARADA 2 i la PARADA 6) des de dalt. També
podem tenir una bona observació de l´esllavissada de Cambrils.

PARADA 9. CRUÏLLA DE LES CARRETERES. (Cambrils, terme
municipal d´Odèn, comarca del Solsonès). (Full 291).
Després d´efectuar la parada al Castell de Cambrils, ens cal ara retornar cap a les
cases que constitueixen el poble de Cambrils. Així, ens caldrà retornar per la carretera que
uneix el Pont de Querol amb Cambrils. En arribar a les immediacions de la cruïlla
d´aquesta carretera amb la L – 401, farem una nova aturada, la darrera d´aquest itinerari.
Així, haurem fet un desplaçament d´uns 1´5 Km, baixant uns 60 metres, aproximadament,
arribant així fins a l´indret per on hem començat el recorregut.
En els trams finals del recorregut, hem tornat a trobar afloraments dels nivells de
guixos i d´argiles del Triàsic Superior, del Keuper. Aquests són els materials que apareixen
a l´indret de l´aturada, per on són responsables de les esquerdes que hi ha diferents indrets
de les dues carreteres.
Per d´altra banda, a l´igual del que hem dit a la PARADA 6, entre aquests materials
triàsics del Keuper es molt factible trobar cristal·litzacions bipiramidals de QUARS, en
forma de Jacints de Compostel·la (o Pedra de Bisbe).

EN AQUEST INDRET FINALITZA AQUEST ITINERARI
__________________________________________________________
Tot i finalitzar el recorregut en aquest indret, recomanem fer una nova aturada
propera, si s´escau

PARADA 10. LES CABANES DE PAGÈS, (Cambrils, terme d´Odèn,
comarca del Solsonès). (Full 291).
Després de fer la parada anterior, cal retornar cap el poble de Cambrils. En arribar
a l´Ajuntament, encara cal continuar una mica. Més enllà es pot fer una nova aturada en
alguna de les cabanes de pagès. En tot cas, haurem fet un recorregut proper als 1´5 Km,
des de la darrera parada.
En aquest recorregut, hem circulat en bona part entre els materials triàsics del
Keuper, amb afloraments de guixos i argiles. Sovint, la carretera s´ha esllavissat en situarse sobre aquests materials. Aquest esquerdament de la carretera es pot veure en nombrosos
indrets de la mateixa.
Alhora, en aquest recorregut, també s´han fet paleses moltes bòfies pels camps
propers, alguna d´elles molt propera a l´Ajuntament, per sobre del mateix, en uns camps.
Moltes d´aquestes bòfies han estat posteriorment reomplertes.
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Després, en arribar a l´indret de l´aturada (en cas d´haver demanat permís i
d´haver-lo obtingut), es pot veure com els pagesos han aprés a utilitzar les grans esquerdes
que produït les esllavissades, convertint-les en cabanes, on es poden conservar gran
nombre d´aliments. FOTOGRAFIES 12 i 13.

FOTORAFIA 12. PARADA 10
Entrada a una de les cabanes

FOTOGRAFIA 13. PARADA 1o
Interior d´una de les cabanes

Un altre aprofitament, és el que realitzen els dos restaurants de la zona. Consisteix
en l´extracció d´aire fred a l´estiu; i d´aire calent a l´hivern. Aquest aprofitament es pot
veure, demanant autorització als restaurants.
________________________________________________________________________
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RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER
LA COMARCA DEL PRIORAT: DES DEL
MASROIG, AL PUIG - ROIG DEL ROGET I AL
MOLAR
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
En aquesta ocasió, el recorregut del present itinerari discorrerà per una sola unitat
geològica de les que constitueixen el subsòl de Catalunya, pel zona Sistema Mediterrani; i
dintre d´aquest ho farem per dues de les seves sotsunitats, concretament per la Branca
Externa de la Serralada Prelitoral Catalana i per Depressió de Móra.
Els primers trams es faran per entre els afloraments mesozoics del Triàsic de la
Serralada Prelitoral Catalana; tot i així ben ràpidament es trobaran afloraments cenozoics
(de l´Eocè, Oligocè, Pleistocè i Holocè) de la Depressió de Móra, fins arribar prop del riu
Siurana. Després, a partir d´aquest indret i fins a la fi del recorregut, es transitarà per la
Serralada Prelitoral Catalana, tot i que en diferents indrets molt prop del seu límit amb la
Depressió de Móra. Tot i així, el recorregut finalitzarà prop de la serralada abans
esmentada, entre afloraments paleozoics del Carbonífer i mesozoics del Triàsic..
Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari, discorrerà exclusivament per una de
les comarques que formen part de les Terres de l´anomenada Regió de Reus, concretament
per la comarca del Priorat, per l qual es transitarà de principi a fi, pels termes del Masroig i
del Molar, exclusivament. Per d´altra banda, en bona part del recorregut es transitarà també
per part de la Conca Minera del Priorat.
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OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST ITINERARI
Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden
concretar en els següents aspectes generals:
1.- Observació i descripció dels materials mesozoics (del Triàsic) i dels paleozoics
(del Carbonífer), que constitueixen la Branca Externa de la Serralada Prelitoral del
Sistema Mediterrani. Aquests materials els trobarem a l´inici del recorregut, prop del
Masroig; i posteriorment al llarg de bona part del recorregut, entre el riu Siurana i la fi del
recorregut, al Molar.
2.- Observació i descripció dels materials cenozoics (de l´Eocè i de l´Oligocè; i
també del Pleistocè i de l´Holocè) de la Depressió de Móra, 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 pels
voltants del Masroig, fins quasi arribar al riu Siurana. Després els veurem en alguns indrets
entre aquest riu i el poble del Molar, en circular per la zona de contacte entre la Branca
Externa de la serralada Prelitoral Catalana i la Depressió de Móra.
3.- Observació dels mantells al·luvials del pleistocè i de l´Holocè, que reblen part
de la Depressió de Mora.
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. Així:
4A) de l´estructura de Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del
Sistema Mediterrani), que trobarem a diferents trams del recorregut.
4B) de la Depressió de Mora (ubicada entre les dues branques de la Serralada Prelitoral
Catalana del Sistema Mediterrani), que trobarem entre Mora d´Ebre i les immediacions
del Molar, cap a la fi del recorregut.
5.- Observació de les explotacions mineres que es vagin trobant al llarg del
recorregut de l´itinerari. Entre aquestes, cal fer esment de les següents (d´acord amb el
sentit de la marxa del recorregut de l´itinerari):
5A) de les explotacions de les mineralitzacions filonianes de Pb – Zn, encaixades als
materials del Carbonífer, que veurem prop del Masroig i del Molar
5B) de les explotacions de les mineralitzacions estratiformes de minerals de manganés, que
veurem al Molar, entre els afloraments dels materials del Carbonífer.
5C) de les explotacions de les mineralitzacions filonianes de Baritina, encaixades als
materials del Carbonífer, que veurem prop del Molar
6.- Observació i anàlisi dels impactes produïts sobre el Medi Natural (i sobre el
Medi Ambient), tant per les explotacions mineres anteriors, com per altres activitats
humanes.
7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, que trobarem al llarg del recorregut. Dintre del Patrimoni Miner, farem esment del
relacionat amb les explotacions de la Mina Linda Mariquita, situada molt prop del poble
del Molar,

30

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents molt
propers, obra del mateix autor del present itinerari. Es tracta de MATA-PERELLÓ (1989,
1995, 1996b, 1997a, 1997, 2000a, 2000b, 2000c, 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2006a,
2006b i 2011). Uns altres antecedents són: MATA-PERELLÓ i ARASA (2004 i 2007); i
també MATA-PERELLÓ i MONTANÉ (2007), en uns itineraris força semblants al
present. També farem esment de MATA – PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014 i 2015).
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, farem esment
d´un altre treball del mateix autor, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les
mineralitzacions catalanes en general. Uns altres antecedents, cal situar-los en MATAPERELLÓ (1995a i 1995b), relatius als inventaris mineralògics de les comarques de la
Terra Alta i del Matarranya.
I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre
l´itinerari, farem esment dels treballs de GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri
(1976). També, i dintre d´aquest apartat, també farem esment de diversos treballs de
l´IGME (1972). Tots ells són relatius a diversos fulls geològics corresponents als indrets
per on passarà el recorregut de l´itinerari.
Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a
l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.

RECORREGUT DE L´ITINERARI
El recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del Priorat,
com es pot veure al MAPA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI.

MAPA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI
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Així, aquest itinerari tindrà una longitud d´uns 19´13 Km, aproximadament.
S´iniciarà a la carretera T – 734, per les immediacions del seu Km 1 (per on es farà la
primera aturada). Després, el recorregut es dirigirà cap el poble del Masroig (situat dintre
de la comarca del Priorat). Des d´aquest poble es farà una fillola per tal d´anar cap el Puig
Roig del Roget, per on es farà una nova aturada. Posteriorment es retornarà cap el poble
esmentat anteriorment.
Després, el recorregut continuarà pern la carretera T – 734, anant cap el pont sobre
el riu Siurana. En aquest tram es faran tres noves aturades. A partir d´aquest indret, el
recorregut entrarà al terme del Molar, continuant la ruta per la carretera T – 734. Poc
després es farà una fillola per tal d´anar cap a Mina Serrana. Posteriorment, es retornarà a
la carretera abans esmentada, arribant el recorregut al Molar.
Després de sobrepassar el poble (deixant per l´esquerra, el trencall de Garcia), es
faran les dues darreres aturades, una fent una fillola molt curta, anant cap a Bellmunt del
Priorat. I una altra, per la carretera a Lloà (la T – 732), a la Mina Linda Mariquita o Mina
Llussà, per on finalitzarà aquest recorregut.
Es a dir, al llarg d´aquests 19´13 Km, s´hauran fet vuit aturades: 4 al terme del
Masroig i les altres 4 al terme del Molar. S´haurà iniciat el recorregut a una alçada d´uns
187 metres, baixant fins al 68 (en creuar el riu Siurana), finalitzant tot el recorregut a una
alçada del 223 m.

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI
Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de
PARADES, que tot seguit anirem veient. En cada una d´aquestes aturades farem un breu
comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).
Cada una d´aquestes parades tindrà un número, i un topònim representatiu. Per
d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més proper, el municipi al qual pertany l´indret, i
la comarca on es troba situat. Per d´altra banda, també indicarem en cada cas, i entre
parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada. Finalment, cal dir que el recorregut de
l´itinerari s´inclourà dintre dels següents dos fulls, del "Mapa Topográfico Nacional",
realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto Geográfico y Catastral": 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. CARRETERA DE FALSET AL MASROIG, T – 734, Km 1´6,
(terme municipal del Masroig, comarca del Priorat). (Full 471).
El recorregut d´aquest itinerari, el podem començar a la carretera T – 734, per les
immediacions del seu Km 1´6. Aquesta carretera parteix de la carretera nacional N – 420 i
es dirigeix cap els pobles del Masroig i del Molar. En aquest indret, estem ja dintre del
terme municipal del Masroig.
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En aquest indret, estem dintre de la Serralada Prelitoral Catalana (en concret
dintre de la seva Branca Externa), però molt prop de la Depressió de Mora. Hi afloren
materials triàsics, concretament del Muschelkalk Mig, fent-se palesos per arreu els guixos i
les argiles. Aquí, ara apareixen el guixos, dibuixant un plec, del que veiem una part del
mateix. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Un aspecte de l´aflorament dels guixos i de les argiles del Muschelkalk Mig.
Serralada Prelitoral Catalana. Carretera T – 734, prop del Masroig

PARADA 2. POBLAT DEL PUIG-ROIG DEL ROGET, (terme municipal
del Masroig, comarca del Priorat). (Full 471).
Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera T – 734, fins arribar al
proper poble del Masroig. Aquí, ens cal seguir per un camí que condueix cap a Bellmunt
del Priorat; i tot seguit (per la dreta del camí anterior) un altre camí que ens durà al poblat
del Puig-roig del Roget. Aquí, si s´escau, es pot fer una parada, a uns 6´3 Km de l´anterior,
aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant els materials ja esmentats a la parada
anterior. Així, inicialment, hem trobat afloraments dels materials mesozoics del Triàsic (de
la Serralada Prelitoral Catalana) després, haurem trobat afloraments dels materials
cenozoics que reblen la Depressió de Mora, aquests terrenys detrítics del trànsit de l´Eocè
a l´Oligocè, els veurem al poble del Masroig. Més endavant, en arribar a l´indret de
l´aturada, haurem trobat uns materials grisencs, de tonalitats rogenques, els quals formen
part dels afloraments triàsics del Buntsandstein. És a dir, en aquest darrer tram de
l´itinerari, hem passat de la Depressió de Mora a la Serralada Prelitoral Catalana, per on
estem ara situats en aquest indret de la present aturada. FOTOGRAFIA 2.
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 4
Un aspecte del Poblat Ibèric del Puig Roig del Roget. El Masroig
Per arreu es veu la utilització dels gresos rogencs del Buntsandstein.

En aquest indret hi ha un poblat iber. Sembla ser que hi vivien miners i
metal·lúrgics que treballaven a les Mines del Priorat (segons els plafons del poblat, i
segons comunicació verbal de Margarida Genera). El poblat es troba molt ben arreglat i es
força interessant de visitar-ho. Es troba sobre un aflorament dels gresos rogencs del
Buntsandstein, per sobre del riu Siurana.

PARADA 3. CARRETERA T – 734, TRAM DEL MASROIG AL MOLAR,
IMMEDIACIONS DEL Km 5, (terme municipal del Masroig, comarca del
Priorat). (Full 471).
Des de la parada anterior, cal retornar cap al Masroig, Aquí, cal seguir per la
carretera que es va cap al Molar, la T – 734. A uns 2 Km del poble, abans d´arribar al riu
Siurana, podem fer una nova aturada. Així, haurem recorregut uns 6 Km més.
En aquest recorregut, després de retornar al Masroig, hem tornat a entrar dintre de
la Depressió de Mora, per on afloren nivells cenozoics de gresos i calcolutites eocèniques
de tonalitats ocres, continentals. Aquests materials es situen al trànsit de l´Eocè a
l´Oligocè. Tot i així, aquests materials es troben recoberts molt sovint per terrenys
cenozoics més recents, del Pleistocè i de l´Holocè. Aquests materials són eminentment
detrítics i apareixen formant mantells al·luvials, els quals es fan força palesos a la bora de
la carretera, en aquest indret. FOTOGRAFIA 3 Precisament, des d´aquest indret, es pot
tindre una bona visió de l´esmentada Depressió de Mora, situada més al NW del lloc on
ara ens trobem situats en aquesta parada. FOTOGRAFIA 4.
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 5
Un aspecte dels materials detrítics que formen part dels mantells al·luvials.
Aquests es situen sobre els afloraments del trànsit de l´Eocè a l´Oligocè de la Depressió de Mora

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5
Un aspecte de la Depressió de Mora, des de les immediacions del Masroig.
Al fons es veuen les Serres de Cavalls i de Pàndols. Al centre, es veuen els materials rogencs
cenozoics que reblen la depressió
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PARADA 4. CARRETERA T – 734, TRAM DEL MASROIG AL MOLAR,
IMMEDIACIONS DEL Km 6, (terme municipal del Masroig, comarca del
Priorat). (Full 471).
Després de realitzar la parada anterior, cal realitzar un breu recorregut per la
carretera T – 734, anant cap al Nord, cap al proper poble del Molar. En arribar a les
immediacions del Km 6, podem fer una nova parada, a 1 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior, els materials cenozoics que reblen la Depressió de Móra, tot i així, en
arribar a les immediacions del Km 6, hem començat a trobar afloraments dels materials
paleozoics. Així, hem vist nivells de pissarres, esquistos i quarsites del Carbonífer. Aquests
materials que apareixen a l´indret de la present aturada, formen part de la Branca Externa
de la Serralada Prelitoral Catalana, per on ens trobem ara situats, tot i que a la seua
vorera amb la Depressió de Móra. FOTOGRAFIA 5.

PFOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Afloraments dels materials carbonífers de la Branca externa de la Serralada Prelitoral Catalana
Carretera T – 734, immediacions del Km 6. El Masroig

PARADA 5 - CONDICIONAL. INSTAL·LACIONS DE LA MINA SANT
JOSEP, (terme municipal del Masroig, comarca del Priorat). (Full 471).
Poc després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera local T
– 734, la qual ens va apropant cap el poble del Molar. Per aquesta carretera ens caldrà
arribar al riu Siurana. Poc abans de passar-lo farem una nova aturada, a unes antigues
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instal·lacions mineres. Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un trajecte de poc
més de 0´5 Km, per tal d´arribar a aquest lloc.
En aquest recorregut hem anat trobant materials els materials detrítics que hem
esmentat a l´aturada anterior. Ara (i cada vegada més), per sota d´aquests terrenys es
troben els nivells paleozoics del Carbonífer, com ara succeeix a l´indret de la present
aturada. Aquests materials pertanyen a la Branca Externa de la Serralada Prelitoral
Catalana, per on estem ara situats en aquest indret.
En aquest indret, a la vora del Siurana, hi ha les instal·lacions de l´antiga Mina de
Sant Josep. Aquesta es localitza sobre unes mineralitzacions filonianes de Pb-Zn, que es
troben encaixades entre els materials paleozoics del Carbonífer.
Entre els minerals present, cal fer esment dels anteriors, en especial de
l´ESFALERITA i de la GALENA. Ambdós es troben a l´antiga escombrera. Conjuntament
amb ells també hi ha GOETHITA (terrosa i limonítica), molt abundant. El QUARS també
és molt freqüent.
Entre les instal·lacions mineres, cal fer esment d´un pou perillós; així com de les
restes dels edificis miners. Tot i això, el seu Patrimoni Miner no es gaire important.
FOTOGRAFIA 6

FOTOGRAFIA 5. PARADA 5
Restes de les instal·lacions mineres de la Mina de Sant Josep i de les escombreres.
Mineralitzacions filonianes de Pb – Zn. Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana
El Masroig

Per d´altra banda, prop d´aquest indret es fa ben palès el riu Siurana, que es
travessat per un pont de la carretera T – 734. FOTOGRAFIA 7.
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FOTOGRAFIA 7. PARADA 5
El riu Siurana prop de la Mina de Sant Josep, entre afloraments paleozoics del Carbonífer de la
Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana. Termes del Masroig i del Molar

PARADA 6. MINA SERRANA, (terme municipal del Molar, comarca del
Priorat). (Full 471).
Després de fer la parada anterior, cal seguir cap el Molar per la carretera T – 734.
Poc després de sobrepassar el riu, trobarem (a uns 2 Km i escaig) un camí cimentat que es
dirigeix cap al Clos Berenguer. Tot i que és un camí privat, el podem seguir. Aquest camí
ens durà a l´indret on hi ha la Mina Serrana, aquí farem una nova aturada, a uns 4 Km de
l´anterior. Tot i això, cal demanar autorització, per circular per aquest camí.
En aquest recorregut, hem trobat uns nivells de gresos i de margues ocres que
pertanyen a l´Eocè, i es situen a la Depressió de Móra, per on transitarem molt
tangencialment. Aquests materials es troben en bona part recoberts pels depòsits recents
del Pleistocè i de l´Holocè. Després, (ja de nou dintre de la Serralada Prelitoral Catalana),
cal agafar el camí que condueix a la mina, a la qual anem, es comencen de nou a trobar els
materials paleozoics del Carbonífer, constituïts per nivells de quarsites i d´esquistos, els
quals es troben situats dintre de la Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana.
Aquesta mina, (en la qual s´han extret minerals de manganès, per a ésser utilitzats
com a pedres semiprecioses), es situa sobre d´una mineralització vulcano - sedimentària de
Mn associada a nivells de “chert”, que es localitza entre els materials de la base del
Carbonífer Entre els minerals presents, cal fer esment dels següents: PIROLUSITA,
PSILOMELANA, RAMSDELLITA, TODOROQUITA, PIROXMANGUITA, QUARS i
RODONITA. Entre ells, els que s´explotaven eren els dos silicats esmentats del manganès:
la piroxmanguita i la rodonita. Els altres minerals, concretament els òxids de manganès (els
38

quatre primers esmentats), cobreixen als silicats i dificulten extraordinàriament la seva
localització dintre de l´antiga explotació minera.

FOTOGRAFIA 8. PARADA 6
Bocamina de la Mina Serrana, Es situa entre afloraments de lidites del Carbonífer. El Molar

FOTOGRAFIA 9. PARADA 6
Un aspecte de l´interior de la Mina Serrana, entre afloraments de lidites del Carbonífer. El Molar
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Actualment, debut a la implantació de nous cultius vinícoles, s´han dut a terme
moltes obres a la zona. Tot i així, encara es possible entrar a una de les galeries, però, cal
tenir una extremada cura, si s´entra, ja que les mines es troben en precàries
condicions de seguretat, i els minerals poden trobar-se a les escombreres.
FOTOGRAFIES 8 i 9 .
Cal fer esment de l´existència d´una altra galeria propera, la qual es troba situada a
la part baixa d´un edifici dedicat als vins, que es va construir recentment. Al respecte,
també es interessant visitar aquesta mina, molt semblant a l´anterior (PARADA 6 - BIS).
Naturalment, per entrar-hi s´ha de tenir la oportuna autorització de l´empresa.

PARADA 7. CARRETERA DEL MOLAR A BELLMUNT DEL
PRIORAT, SOTA DEL POBLE, (terme municipal del Molar, comarca del
Priorat). (Full 471).
Des de la parada anterior, cal retornar immediatament a la carretera T – 734, amb la
intenció d´anar cap el poble del Molar. En arribar al poble cal passar-lo de llarg i sortir per
la carretera que se’n va cap a Lloa (la T – 732), però immediatament, cal agafar el trencall
que se’n va cap a Bellmunt del Priorat. Poc després de la primera baixada, cal fer aquesta
parada, a uns 6 Km de l´anterior. Concretament, aquesta parada, es situa a uns 0’3 Km m
després de passar pel Molar (pel camí-carretera que se’n va cap a Bellmunt. Així, des de la
parada anterior haurem recorregut uns 3´6 Km.
En aquest recorregut, hem anat creuant molt sovint els materials vistos a les
parades anterior, així, sovint hem creuat els mantells al·luvionars del Pleistocè i de
l´Holocè, que vergeixen sobre la Depressió de Móra, situada a ponent de la carretera. En
aquest recorregut, en arribar prop del Molar, haurem estat circulant per la Depressió de
Móra, de forma que els materials detritics anteriors cobreixen als eocènics de la depressió,
els quals afloren a ponent del poble. Tot i així, en arribar al poble, prop d´ell afloren els
nivells detrítics rogencs del Triàsic Inferior (del Buntsandstein). Aquests els anirem trobant
fins a l´indret de la parada, on es troben els materials paleozoics del Carbonífer. És a dir:
hem tornat a entrar a la Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana, per on ara
ens trobem situats.
En aquest indret de la parada hi ha unes petites labors mineres, fetes sobre un filó
de BARITINA, que es troba encaixat entre els materials esquistosos del Carbonífer, en
contacte amb uns pòrfirs granítics. Per sobre d´aquest, i afectats també per la falla, es
troben els materials rogencs del Buntsandstein, que hem trobat baixant del poble. Així, part
de la mineralització es troba associada a la paleosuperficie del Buntsandstein.
Entre els minerals presents, conjuntament amb la BARITINA (mot abundant),
també es troben alguns sulfurs com la CALCOPIRITA i la TETRAEDRITA. Igualment,
es troben diversos minerals d´alteració com els següents: COURE NADIU (indicis),
CERVANTINITA, GOETHITA (limonítica), VALENTINITA, ATZURITA i
MALAQUITA. I, tanmateix cal fer esment de la presència de dendrites de PIROLUSITA
(de vegades molt abundants) i de la CALCIOVOLVORTITA (que aquí és l’únic indret de
Catalunya on apareix). Tot i així, la BARITINA és el mineral més abundant i ostensible
d´aquesta mineralització. FOTOGRAFIA 10.
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FOTOGRAFIA 10. PARADA 7.
Us aspecte de la baritina, del filó de la carretera a Bellmunt del Priorat. El Molar

PARADA 8. MINA LINDA MARIQUITA O MINA LLUSSÀ, (terme
municipal del Molar, comarca del Priorat). (Full 471).
Ara, des de la parada anterior, cal retornar a la cruïlla de carreteres, per tal de
continuar breument per la que es dirigeix cap al poble de Lloà (la carretera local T – 732).
En trobar-la, caldrà continuar-hi breument per aquesta ruta, fins trobar un camí (per la
dreta, que es dirigeix cap a les instal·lacions de l´antiga Mina Linda Mariquita (també
coneguda amb el nom de Mina Llussà). En aquest indret farem una nova aturada, a uns 0´5
Km de la parada anterior. Hi havia la possibilitat d´arribar-hi directament des de la
parada anterior, utilitzant un camí de terra que hi va directament, tot i que el camí es
força dolent.
En aquest recorregut, hem anat circulant inicialment per entre els materials
paleozoics anteriorment esmentats, els quals pertanyen al Carbonífer. Tot i així, en arribar
a la cruïlla de carretera haurem incidit a la zona de contacte entre els materials paleozoics
anteriors, i els terrenys mesozoics del Triàsic (del Buntsandsteim). Cal dir que la carretera
anirà seguint pràcticament aquest contacte fins al propi indret de l´aturada. Entre els
materials paleozoics, haurem vist nivells de pissarres, esquistos i quarsites; i entre els
mesozoics, haurem vist els gresos rogencs.
Pel que fa a la mineralització, cal dir que es poden trobar tots els minerals
esmentats a les parades anteriors. Cal recordar que també es tracta d´una mineralització
filoniana de Pb-Zn, predominant la GALENA sobre l´ESFALERITA.
41

En aquest indret hi ha un interessant patrimoni miner relacionat amb la darrera
mina esmentada. Així, aquí es troben també les instal·lacions metal·lúrgiques, i també les
antigues oficines de la companyia minera. FOTOGRAFIA 11.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 8
Restes de les instal·lacions de la Mina Linda Mariquita
Es pot veure l´edifici on estaven les oficines

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI

______________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 16
Recorregut 4, pp 45– 58

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER
LA COMARCA DEL PRIORAT: DES DEL MOLAR
A LA FIGUERA, AL TURÓ DE SANT PAU I A
CABACÉS / CABASSERS
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
En aquesta ocasió, quasi la totalitat del recorregut del present itinerari discorrerà
per una sola unitat geològica de les que constitueixen el subsòl de Catalunya, pel zona
Sistema Mediterrani; i dintre d´aquest ho farem quasi sempre per una de les seves
sotsunitats, concretament per la Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana;
malgrat això, el recorregut de l´itinerari començarà a una altra de les sotsunitats, a la de la
Depressió de Móra. Tot i així, cap a la part final del recorregut, també s´entrarà a una altra
unitat geològica catalana, concretament a la Depressió Geològica de l´Ebre,
En aquest recorregut, el primer tram l´efectuarem entre afloraments cenozoics del
trànsit de l´Eocè a l´Oligocè, dels materials que reblen la Depressió de Móra, per on
s´efectuarà la primera aturada del recorregut de l´Itinerari, a ponent del Molar
Després, el recorregut s´anirà dirigint cap a la Figuera de Falset i cap a Sant Pau,
trobant-nos afloraments dels materials mesozoics del Triàsic, entrant així a la Branca
Externa de la Serralada Prelitoral Catalana. Així, en aquest recorregut, farem un tall
d´aquests materials, des de el gresos rogencs del Buntsandsteim, a les calcàries i dolomies
del Muschelkalk Inferior, a les calcolutites, gresos i guixos del Muschelkalk Mig, a les
calcàries i dolomies del Muschelkalk Superior i fins als afloraments dels guixos, argiles i
dolomies del Keuper. En aquest recorregut, farem diverses aturades, veient els afloraments
d´aquests materials.
45

Posteriorment, sobrepassarem l´encavalcament dels materials mesozoics triàsics
anteriors, sobre els nivells de calcolutites, conglomerats argiles i gresos cenozoics que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. És a dir: haurem passat de la Branca Externa de
la Serralada Prelitoral Catalana a la depressió que acabem d´esmentar.
Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari, discorrerà exclusivament per una de
les comarques que formen part de les Terres de l´anomenada Regió de Reus, concretament
per la comarca del Priorat, per l qual es transitarà de principi a fi, pels termes del Molar al
de la Figuera de Falset exclusivament.

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 cenozoics (de l´Eocè i de l´Oligocè; i
també del Pleistocè i de l´Holocè) de la Depressió de Móra, 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
exclusivament pels voltants del Molar, a la primera aturada del recorregut de l´itinerari.
2.- Observació i descripció dels materials mesozoics (del Triàsic), que
constitueixen la Branca Externa de la Serralada Prelitoral del Sistema Mediterrani.
Aquests materials els trobarem quasi al llarg de tot el recorregut, entre el Molar i més enllà
de la Figuera. Els tornarem a veure a la darrera aturada, prop de Cabacés, cap al Sud de la
població esmentada. En aquest recorregut, farem un tall estratigràfic de quasi tot el Triàsic.
3.- 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, des de les immediacions de Sant Pau (la Figuera) i les
del poble de Cabacés.
4.- Observació de les estructures locals d´aquests materials, al llarg del recorregut
de l´itinerari, i de les relacions existents entre les diferents unitats geològiques acabades
d´esmentar. Així:
4A) de l´estructura de la Depressió de Móra, per on transitarà el recorregut a la primera
aturada del mateix.
4A) de l´estructura de Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del
Sistema Mediterrani), que trobarem a diferents trams del recorregut
4B) de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem cap al final del
recorregut de l´itinerari.
5.- Observació de les explotacions mineres que es vagin trobant al llarg del
recorregut de l´itinerari.
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.
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7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, que trobarem al llarg del recorregut.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents molt
propers, obra del mateix autor del present itinerari. Es tracta de MATA-PERELLÓ (1989,
1997 i 2000). També farem esment de MATA – PERELLÓ i de SANZ BALAGUÉ (2014
i 2015). De fet, hi ha pocs antecedents relatius a aquest itinerari.
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, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre
l´itinerari, farem esment dels treballs de GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri
(1976). També, i dintre d´aquest apartat, també farem esment de diversos treballs de
l´IGME (1972). Tots ells són relatius a diversos fulls geològics corresponents als indrets
per on passarà el recorregut de l´itinerari.
Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a
l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.

RECORREGUT DE L´ITINERARI
El recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del Priorat.
Així, s´iniciarà pels voltants del Molar, per on es farà la primera aturada, a ponent del
poble, per on s´arribarà a través de la carretera T – 731.
Després de fer la primera aturada, s´anirà cap al poble, per tal continuar cap al
Nord, per la carretera T – 730, la qual es va dirigint cap a la Figuera (o la Figuera de
Falset) i posteriorment cap a les proximitats de Sant Pau. En aquest recorregut d´uns 11
Km es faran diverses aturades.
Després, seguint per la mateixa carretera local, el recorregut es dirigirà cap a la
cruïlla amb la carretera local T – 714 (C – 225), continuant per aquesta darrera, fins a
trobar el trencall que es dirigeix cap a Cabacés (Cabassers), la carretera local T – 702 (C
– 226). En aquest recorregut es faran diverses aturades, finalitzant el recorregut al darrer
poble esmentat. En aquest recorregut, s´haurà circulat molt prop de la comarca de la Ribera
d´Ebre, i en alguns moments s´haurà penetrat molt marginalment dintre d´aquesta
comarca.
Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT, que
serà de 23 Km, aproximadament. En aquest recorregut es faran vuit aturades. Es
començarà a una alçada d´uns 196 metres (prop de la població del Molar), per anar pujant
(anat cap a la Figuera) fins als 675 m, en sobrepassar Sant Pau. A partir d´aquí, s´anirà
baixant fins als 325 m, per les immediacions de Cabacés, a la darrera aturada.
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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 cada una d´aquestes aturades farem un breu
comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).
Cada una d´aquestes parades tindrà un número, i un topònim representatiu. Per
d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més proper, el municipi al qual pertany l´indret, i
la comarca on es troba situat. Per d´altra banda, també indicarem en cada cas, i entre
parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada. Finalment, cal dir que el recorregut de
l´itinerari s´inclourà dintre dels següents dos fulls, del "Mapa Topográfico Nacional",
realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto Geográfico y Catastral": 444 (dit de Flix) 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 - CONDICIONAL. ANTIGUES MINES DE "SABÓ DE
SASTRE", (terme municipal del Molar, comarca del Priorat). (Full 471).
El recorregut d´aquest itinerari, el començarem a la població del Molar,
concretament, a la cruïlla de les carreteres locals T – 734 (procedent del Masroig) i de la
T – 731 (la qual condueix cap a Garcia). Des de la cruïlla, agafarem aquesta segona
carretera, fent una fillola.. A menys de 1 Km del Molar, ens cal agafar un camí per a
dreta Per aquest camí, en quasi 1 Km, s´arriba a les antigues Mines de "Sabó de Sastre",
on farem la present aturada, després de recórrer uns 2 Km, des de l´inici del recorregut.
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En aquest recorregut, s´han anat tallant els nivells gresencs i lutítics eocens (del
trànsit cap a l´Oligocè). Aquests materials cenozoics pertanyen a la Depressió de Mora, la
qual es troba integrada dintre del Sistema Mediterrani.
Ara, en aquest indret, ens trobem davant dels afloraments d´aquests darrers
materials. I entre aquests es troben un trams argilosos. amb presència de CAOLINITA i
SAPONITA (o "sabó de sastre"). Precisament. aquest darrer mineral va ésser explotat en
unes minetes, les quals es troben actualment enrunades.

PARADA 2. PEDRERA DE CALCÀRIES, CARRETERA T – 730, Km
12´5, (terme municipal de la Figuera, comarca del Priorat). (Full 471).
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar cap el poble del Molar. En arribar-hi,
després de sobrepassar el poble, ens caldrà agafar la carretera local T – 730 (la qual
condueix cap la Figuera o la Figuera de Fasset). En arribar a les immediacions del Km
12´5, farem una nova aturada, a uns 3´5 – 4 Km de la parada anterior.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 2
Aflorament de les calcaries del Muschelkalk Inferior (Branca Externa de la Serralada Prelitoral
Catalana)
Pedrera de la carretera del Molar a la Figuera

En aquest recorregut, en un principi, haurem trobat afloraments dels materials
cenozoics que reblen la Depressió de Móra. Després en sortir del Molar, haurem trobat
afloraments dels materials triàsics que formen part de la Branca Externa de la Serralada
Prelitoral Catalana, per on ara ens trobem situats.
Així, primer haurem trobat afloraments dels nivells rojos (mb gresos i lutites) del
Triàsic Inferior, del Buntsandsteim. Després, haurem començat a trobar afloraments dels
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nivells de calcàries i dolomies del Muschelkalk Inferior. Aquests són els materials que
apareixen a l´indret de la present aturada, on hi va haver-hi una antiga pedrera, avui
abandonada. Aquí van ésser explotades les roques carbonatades, per tal d´ésser emprades
com a àrids per a la construcció. FOTOGRAFIA 1.

PARADA 3 – CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DEL Km 12,
CARRETERA T – 730, (terme municipal de la Figuera, comarca del
Priorat). (Full 471).
Des de la parada anterior cal continuar cap a la Figuera, seguint cap al nord per
la carretera T – 730. En arribar a les immediacions del Km 12, farem una nova aturada, a
poc més de 1´5 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials carbonatats del
Muschelkalk Inferior. Més endavant (prop del Km 13), per sobre d´aquests, hem començat
a trobar afloraments dels guixos i argiles del Muschelkalk Mig. FOTOGRAFIA 2.

FOTOGRAFIA 2. PARADA 3
Aflorament dels nivells de guixos i argiles del Muschelkalk Mig
Carretera T – 730, immediacions del Km 13

Aquests materials els hem continuat veient al llarg d´aquest recorregut; per d´altra
banda, per sobre d´ells s´han fet cada vegada més evidents, els afloraments dels materials
carbonatats del Muschelkal Superior (amb calcaries i dolomies). Així, ara en aquest indret,
veiem aquests darrers materials per sobre dels guixos i argiles. FOTOGRAFIA 3.
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Afloraments dels nivells de guixos i argiles del Muschelkalk Mig. Per sobre es veuen les calcàries i
les dolomies del Muchelkalk Superior. Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana
Carretera T – 730, immediacions del Km 13

PARADA 4. IMMEDIACIONS DEL COLLET REDÓ, CARRETERA T –
730, IMMEDIACIONS DEL Km 9´5, (terme municipal de La Figuera,
comarca del Priorat). (Full 444).
Després de fer la parada anterior, cal continuar el recorregut cap al Nord, cap a la
Figuera, seguint sempre per la carretera local T – 730. En arribar a les immediacions del
Km 9´5 – 10, prop del Collet Redó, podem fer una nova aturada. Així, des de l´anterior,
haurem recorregut uns 2 – 2´5 Km, aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels guixos i argiles del
Muschelkalk Mig. Per sobre d´aquests materials, han anat fet cada vegada més palesos i
propers, els materials carbonatats del Muschelkalk Superior (amb calcaries i amb
dolomies). Ara, per les immediacions del Coll Redó, aquests materials es fan palesos a la
vora de la carretera.
Efectivament, en aquest indret es fa força palès, un aflorament dels materials
carbonatats del Triàsic Mig, els quals pertanyen al Muschelkalk Superior. Per sobre d´ells
es veuen nivells argilosos, els quals pertanyen al Keuper (al Triàsic Superior).

PARADA 5. CARRETERA T – 730, IMMEDIACIONS DEL Km 6, (terme
municipal de la Figuera, comarca del Priorat). (Full 444).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar per la carretera T – 730. Així, aviat
arribarem al poble de la Figuera, que ens caldrà sobrepassar. Més endavant, en arribar a
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les immediacions del Km 6, farem una nova aturada, aproximadament a uns 3´5 – 4 Km de
la parada anterior, a uns 1´2 Km del poble.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a la
parada anterior. Així, per les immediacions de la Figuera, es fan palesos els nivells dels
materials carbonatats del Muschelkalk Superior. També es fan palesos els nivells de guixos
i d´argiles del triàsic Superior, del Keuper.
Des d´aquest indret, mirant cap al NE, cap el poble de Cabacés, es fan molt palesos
uns plecs desenvolupats sobre els materials triàsics del Muschelkal Inferior, que es troben
al Sud i SSE del poble. Aquests plecs tenen una clara direcció NE – SW; és a dir: un
arrumbament clarament català. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 5
Plecs entre els materials triàsics del Muschelkalk de la Punta de la Canaleta. Branca Externa de la
Serralada Prelitoral Catalana

Al centre es pot veure el poble de Cabacés, entre afloraments de materials cenozoics de la
Depressió Geològica de l´Ebre
Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap a Cabacés, es pot veure com
aquesta població es situa sobre els afloraments cenozoics que reblen la Depressió
Geològica de l´Ebre.

PARADA 6. MIRADOR DE SANT PAU, (terme municipal de la Figuera,
comarca del Priorat). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera T – 730, anant
ara cap a la Torre del Español. Poc més endavant, en arribar a les immediacions del Km
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5´5, trobarem per la dreta (baixant) un camí que es dirigeix cap al Mirador de Sant Pau.
Ens hi caldrà anar-hi. En arribar dalt, farem una nova aturada, aproximadament a uns 3 Km
de la parada anteriorment efectuada.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les
aturades anteriors. Així, hem vist afloraments dels nivells del Triàsic Superior (del
Keuper), fent-se palesos els nivells de guixos i d´argiles.
Per sota d´aquests materials, s´han fet palesos els nivells carbonatats del
Muschelkalk Superior. Aquests són els materials que apareixen a l´indret de la present
aturada. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 6
Afloraments de les calcàries triàsiques del Muschelkalk Superior. Sant Pau

Per d´altra banda, en aquest indret hi ha una espectacular atalaia, des de la qual es
possible veure extenses zones de la Catalunya Meridional. Així, mirant cap al NNW, es
pot veure el Montmeneu, la màxima alçada de la comarca del Segrià. Tanmateix, mirant
també cap al NNW, es poden veure extenses zones de la Ribera d´Ebre.
Mirant cap al Sud, es poden veure be els relleus de la Mola de Colldejou
(FOTOGRAFIA 6), i ben a prop seua la Miranda de la Mola de Llaberia. I mirant cap al
llevant es veuen els relleus dels plecs de Cabacés. (FOTOGRAFIA 7), entre altres indrets.
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FOTOGRAFIA 6. PARADA 6
La Mola de Colldejou i la miranda de la Mola de Llaberia, al Sud del Mirador de Sant Pau

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6
Els relleus de la Punta de la Canaleta Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana
Al fons es veu Cabacés entre afloraments dels materials cenozoics de la Depressió Geològica de
l´Ebre
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PARADA 7. CARRETERA T – 730, IMMEDIACIONS DEL Km 3´5,
(terme municipal de la Figuera, comarca del Priorat). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar el recorregut per la carretera T
– 330, anant cap al Nord i cap al NNE. Seguint per aquesta carretera, en arribar a les
immediacions del Km 3´5, caldrà fer una nova aturada, aproximadament a uns 3 – 3´5 Km
des de la parada anteriorment efectuada.
En aquest recorregut, inicialment hem anat trobant afloraments del materials
triàsics, del que n´hem parlat a les aturades anteriors. Aquests materials carbonatats, són
els que apareixen per les immediacions de l´indret de la de la present aturada. Per d´altra
banda, on ara ens trobem, hem començat a trobar afloraments dels materials cenozoics que
reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. És a dir: en aquest tram del recorregut, hem
passat de la Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana cap a l´esmentada
depressió, on ara estem situats en aquest lloc. FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7
Aflorament dels materials cenozoics de la Formació Montsant, de la Depressió Geològica de
l´Ebre

Es a dir, en aquest recorregut, hem sobrepassat el contacte entre les dues unitats
geològiques, anteriorment esmentades. Aquest contacte es realitza mitjançant
l´encavalcament de la Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (situada al
Sud), sobre la Depressió Geològica de l´Ebre (situada més al Nord de la nostra posició).
Aquest contacte no es veu gaire clar des de on ara ens trobem situats.
Tot i així, aquest contacte s´intueix (mes o menys clarament) des d´on ara ens
trobem situats. FOTOGRAFIA 9.

55

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7
Un aspecte de l´encavalcament de la Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (a la
dreta de la fotografia) sobre la Depressió Geològica de l´Ebre (a l´esquerra)

FOTOGRAFIA 10. PARADA 8
Els plecs de la Punta de la Canaleta Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana, a
l´extrem superior. A l´esquerra es veu Cabacés entre afloraments dels materials cenozoics de la
Depressió Geològica de l´Ebre. També es fa palesa la discordança progressiva de Cabacés, entre
els conglomerats cenozoics
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PARADA 8. CREU DE TERME DE CABACÉS, CARRETERA T – 702 /
C - 226, (terme municipal de Cabacés, comarca del Priorat). (Full 444).
Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera T – 730, anant cap al NNW,
cap a la Torre de l´Espanyol. Així, seguint per la mateixa carretera local, el recorregut es
dirigirà cap a la cruïlla amb la carretera local T – 714 (C – 225), continuant per aquesta
darrera, fins a trobar el trencall que es dirigeix cap a Cabacés (Cabassers), la carretera
local T – 702 (C – 226). En trobar aquest trencall, ens convindrà anar cap al poble, fins
arribar al paratge per on es troba situada la Creu de Terme. En arribar-hi, farem una nova
aturada, a poc més de 9 Km, des de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics del
que hem parlat anteriorment. Aquests són els materials que apareixen prop de l´indret per
on farem la present aturada.
Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot gaudir dels afloraments dels materials
carbonatats triàsics, els quals formen un conjunt de plecs encavalcants sobre els materials
cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests material es situen per les
immediacions de la població de Cabacés. També es fa palesa una interessant discordança
progressiva entre els conglomerats basals del cenozoic. FOTOGRAFIA 10.
.

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI
______________________________________________________________
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ARAGALL (REVISTA DE RECORREGUTS GEOLÒGICS PER CATALUNYA). Nº 16
Recorregut 5, pp 61 – 70

RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC PER
LA COMARCA DEL PRIORAT: DES DE CABACÉS
/ CABASSERS A LA BISBAL DE FALSET, A
MARGALEF I A ULLDEMOLINS
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
En aquesta ocasió, el recorregut del present itinerari discorrerà fonamentalment
per una de les tres unitats geològiques que constitueixen l´estructura geològica de
Catalunya, concretament per la Depressió Geològica de l´Ebre. Tot i així, el recorregut de
l´itinerari s´iniciarà dintre d´una altra unitat: la Serralada Prelitoral Catalana (integrant
del Sistema Mediterrani), per on es farà la primera aturada del recorregut de l´itinerari.
Així, l´itinerari començarà dintre de Serralada Prelitoral catalana, per on es farà la
primera aturada, entre afloraments dels materials mesozoics del Triàsic Mig, del
Muschelkalk Inferior, concretament.
Després, a partir d´aquest moment, la resta del recorregut transitarà entre els
afloraments cenozoics que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests materials
pertanyen en la seva major part al trànsit de l´Eocè a l´Oligocè i presenten generalment
característiques detrítiques.
Per d´altra banda, la pràctica totalitat del recorregut transitarà per la comarca del
Priorat, entre Cabacés / Cabassers, la Bisbal de Falset, Margalef i Ulldemolins. Tot i així,
en alguns dels darrers trams, es fregarà el límit amb la comarca de les Garrigues.
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OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST ITINERARI
Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden
concretar en els següents aspectes generals:
1.- Observació i descripció dels materials mesozoics (del Triàsic), que
constitueixen la Branca Externa de la Serralada Prelitoral del Sistema Mediterrani.
Aquests materials els trobarem exclusivament a la primera aturada. També els veurem,
encara que a distància, a la segona aturada.
2.- 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 del
Montsant (tot i que es trobaran indrets situats dintre del complex al·luvial d´Horta de Sant
Joan – Gandesa, als primers trams del recorregut). Tots aquests materials, pertanyen al
trànsit de l´Eocè a l´Oligocè i presenten unes característiques eminentment detrítiques.
3.- Observació de les estructures locals d´aquests materials, al llarg del recorregut
de l´itinerari, i de les relacions existents entre les diferents unitats geològiques acabades
d´esmentar. Així:
3A) de l´estructura de Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del
Sistema Mediterrani), que trobarem sols a l´inici del recorregut
3B) de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, que veurem al llarg de quasi tot el
recorregut de l´itinerari
4.- Observació de les explotacions mineres que es vagin trobant al llarg del
recorregut de l´itinerari.
5.- Observació i anàlisi dels impactes produïts sobre el Medi Natural (i sobre el
Medi Ambient), tant per les explotacions mineres anteriors, com per altres activitats
humanes.
6.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i
Miner, que trobarem al llarg del recorregut. Dintre del primer, cal fer esment de la
denominada Flexura del Montsant, que veurem a la darrera aturada.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Aquest itinerari es pràcticament inèdit, i sols hi ha referencies pel que fa a la
darrera aturada, com les següents: MATA-PERELLÓ (1997, 2000, 2011, 2012 i 2014,
entre altres més antigues, del mateix autor). També farem esment de esment de MATA –
PERELLÓ i de SANZ BALAGUÉ (2015).
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, farem esment
d´un altre treball del mateix autor, de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les
mineralitzacions catalanes en general. Uns altres antecedents, cal situar-los en MATAPERELLÓ (1995a i 1995b), relatius als inventaris mineralògics de les comarques de la
Terra Alta i del Matarranya.
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I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre
l´itinerari, farem esment dels treballs de GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA et altri
(1976). També, i dintre d´aquest apartat, també farem esment de diversos treballs de
l´IGME (1972). Tots ells són relatius a diversos fulls geològics corresponents als indrets
per on passarà el recorregut de l´itinerari.
Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a
l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.

RECORREGUT DE L´ITINERARI
El recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del Priorat,
com es pot veure al MAPA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI.

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI
El recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del Priorat.
Així, s´iniciarà pels voltants de Cabacés / Cabassers, per on es faran les primeres
aturades, tot seguint sempre per la carretera ´T – 702 / C – 226. Continuant per aquesta
mateixa carretera, ens caldrà anar cap a la Bisbal de Falset, fent una nova aturada abans
d´arribar-hi.
Després caldrà anar cap a Margalef, utilitzant ara la carretera T – 713 / C – 226.
Poc abans d´arribar-hi, farem una nova aturada. Posteriorment, seguint per la darrera
carretera esmentada, ens caldrà arribar a la cruïlla amb la carretera C – 242 / C - 223.
Abans de trobar-la, farem dues noves aturades.
Finalment, ens caldrà anar cap al poble d´Ulldemolins, utilitzant la darrera
carretera esmentada. Poc abans d´arribar-hi, farem la darrera aturada. Per acabar, cal dir
que en els darrers trams, hem estat circulant pel límit de les comarques del Priorat i de les
Garrigues, havent entrat lleugerament en aquesta en algun indret del recorregut.
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Aquest recorregut serà d´uns 29´9 Km. En aquest recorregut es faran vuit aturades.
Es començarà a una alçada d´uns 219 metres, per anar pujant, fins arribar a una alçada
d´uns 767 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 cada una d´aquestes aturades farem un breu
comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui).
Cada una d´aquestes parades tindrà un número, i un topònim representatiu. Per
d´altra banda, s´indicarà el nom del poble més proper, el municipi al qual pertany l´indret, i
la comarca on es troba situat. Per d´altra banda, també indicarem en cada cas, i entre
parèntesi, el full topogràfic on es troba l´aturada. Finalment, cal dir que el recorregut de
l´itinerari s´inclourà dintre dels següents dos fulls, del "Mapa Topográfico Nacional",
realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto Geográfico y Catastral": 444 (dit de Flix) i 445
(dit de Cornudella).
Així doncs, la relació de parades ordenades, que composen aquest itinerari
geològic i mineralògic, és el següent:

PARADA 1 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE L´HOSTALET.
CARRETERA T – 702 / C – 226, PROP DEL Km 23, (terme municipal de
Cabacés / Cabassers, comarca del Priorat). (Full 444).
El recorregut d´aquest itinerari, el començarem a l´Hostalet, sobre la carretera C
– 702 / C – 226, procedent de les Vilelles i que condueix cap a Cabacés / Cabassers. Així,
la primera aturada la farem per les immediacions del seu Km 23.
Aquest indret es troba situat sobre la Serralada Prelitoral Catalana (integrant del
Sistema Mediterrani). Així, en aquest indret, apareixen afloraments dels materials
mesozoics del Triàsics Mig, concretament del Muschelkalk Inferior. Aquests materials es
troben replegats, formant part de l´Aixaragall de Cabacés.

PARADA 2. CREU DE TERME DE CABACÉS, CARRETERA T – 702 /
C - 226, (terme municipal de Cabacés, comarca del Priorat). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal fer un recorregut, seguint per la carretera
T – 702 / C – 226, anant primer cap el proper poble de Cabacés / Cabassers, i continuant
després cap a l´indret on hi ha la Creu de Terme del poble. En aquest lloc, farem una nova
aturada, a uns 3´8 Km de l´anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant inicialment els materials mesozoics del
Triàsic, dels que hem parlat a la parada anterior. Després, quasi a l´entrada del poble,
haurem trobat afloraments dels materials cenozoics que formen part del trànsit de l´Eocè a
l´Oligocè. Es tracta de nivells de gresos i de calcolutites de tonalitats ocres, amb freqüents
62

paleocanals. Aquests materials ja formen part de la Depressió Geològica de l´Ebre, per on
realitzarem la resta del recorregut.
Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot gaudir dels afloraments dels materials
carbonatats triàsics, els quals formen un conjunt de plecs encavalcants sobre els materials
cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquests material es situen per les
immediacions de la població de Cabacés. També es fa palesa una interessant discordança
progressiva entre els conglomerats basals del cenozoic. FOTOGRAFIA 10.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 2
Els plecs de la Punta de la Canaleta Branca Externa de la Serralada Prelitoral Catalana, a
l´extrem superior. A l´esquerra es veu Cabacés entre afloraments dels materials cenozoics de la
Depressió Geològica de l´Ebre. També es fa palesa la discordança progressiva de Cabacés, entre
els conglomerats cenozoics

PARADA 3. CARRETERA T – 702 / C – 226, GRAVERA DEL Km 30´2,
(terme municipal de Cabacés / Cabassers, comarca del Priorat). (Full 444).
Des de la parada anterior cal continuar cap a ponent per la carretera que anem
seguint, la T – 702 / C – 226. Aviat trobarem el pont sobre el riu Montsant i la cruïlla amb
la carretera T – 714 / C – 225, continuant ara cap al Nord, per la primera carretera
esmentada, que ara va remuntant el riu. Seguint amunt, aviat arribarem a les immediacions
del Km 30, per on farem una nova aturada, dintre del recorregut d´aquest itinerari. Així,
haurem efectuat un recorregut proper als 2´9 Km, des de la parada anteriorment realitzada.
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 3
Un aspecte de la gravera. Es troba situada sobre un aflorament de les graves de la terrassa del riu
Montsant

FOTOGRAFIA 3. PARADA 3
Un dels paleocanals visibles des de la parada
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En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics que
hem comentat a l´aturada anterior. Aquests son sovint i es poden veure freqüents
paleocanals, com el que hi ha a la cruïlla de les carreteres.
Per d´altra banda, en aquest recorregut, hem anat veient materials detrítics més
recents, de l´Holocè, com els que apareixen a l´indret de l´aturada, on han estat explotats
per aprofitar les graves. Aquests materials detrítics formen part de la terrassa del esmentat
riu Montsant. FOTOGRAFIA 2.
Per d´altra banda, en aquest recorregut, s´han fet palesos nombrosos paleocanals,
alguns dels quals sobresurten en haver-se produït una clara inversió de relleu, com el que
es veu a la FOTOGRAFIA 3.

PARADA 4 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DEL Km 35,
CARRETERA T – 702 / C – 226, (terme municipal de La Bisbal de Falset,
comarca del Priorat). (Full 444).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar remuntant el riu, seguint per la
carretera T – 702 / C – 226, apropant-nos cada vegada més a la de la Bisbal de Falset.
En arribar al Km 35, podem fer una nova aturada, a uns 5 Km més amunt de l´efectuada
anteriorment.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 4
Paleocanals ben visibles des de la carretera, situats a l´altra banda del riu Montsant
Aquests paleocanals i tots els anem veient, formen part del anomenat Complex Al·luvial del
Montsant
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En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem
esmentat anteriorment. Aquests materials es situen al trànsit de l´Eocè a l´Oligocè i rebles
la Depressió Geològica de l´Ebre, per on estem ara situats.
Així, hem trobat afloraments de gresos i de calcolutites de tonalitats ocres, amb
freqüents paleocanals, com els que es veuen a les FOTOGRAFIES 4 i 5. El primer a
l´altra banda del riu i l´altre a tocar de la carretera.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Un dels paleocanals situat a la vora de la carretera, entre afloraments de calcolutites i gresos ocres

PARADA 5. CARRETERA T – 713 / C - 226, IMMEDIACIONS DEL Km
10, (terme municipal de Margalef, comarca del Priorat). (Full 444).
Des de la parada anterior, cal continuar efectuant el recorregut per la carretera T –
702 / C – 226. Així, aviat arribarem al oïble de la Bisbal de Falset. A l´entrada, deixarem
la carretera que anàvem seguint (i que ara continua cap la Palma d´Ebre). Nosaltres,
continuarem ara el recorregut per la carretera T – 713 / C – 226, que anirà remuntant el riu
Montsant. En arribar a les immediacions del Km 10 d´aquesta carretera, ens caldrà fer una
nova aturada. Així, haurem efectuat un recorregut proper als 4´5 Km, aproximadament.
En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials que hem
anat trobant a les aturades anteriors. Es tracta dels nivells de gresos i de calcolutites de
tonalitats ocres. Aquests materials continentals, del trànsit de l´Eocè a l´Oligocè, formen
part de la Formació Margalef. Mont sovint, es van trobant paleocanals, els quals formen
part de la Formació Montsant. Uns i altres materials formen part de l´anomenat Complex
Al·luvial del Montsant.
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Des d´aquest indret, es pot fer una bona observació del riu Montsant i alhora dels
paleocanals que hi ha a la vora de la carretera, els quals es fan força palesos al trajecte des
de la Bisbal de Falset cap a Margalef. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5
Un aspecte de la vall del riu Montsant. Per arreu es poden veure els freqüents paleocanals

PARADA 6 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DEL MAS DEL FRANC,
CARRETERA T – 713 / C - 226, Km 5, (terme municipal de Margalef,
comarca del Priorat). (Full 444).
Després de fer l´aturada anterior, cal continuar cap amunt per la carretera T –
713 / C – 226. Seguint aquesta carretera, aviat arribarem al poble de Margalef, que
sobrepassarem. A partir d´ara, la carretera es va enlairant cada vegada més, abandonant
la vall del riu Montsant. En arribar a les immediacions del Km 5, prop del Mas del Franc,
podem fer una nova aturada, aproximadament a uns 5 Km de l´anteriorment realitzada i a
uns 3 Km després sobrepassar el darrer poble esmentat.
En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics del
trànsit de l´Eocè a l´Oligocè. Aquests materials són el que reblen la Depressió Geològica
de l´Ebre, per aquests sectors on ara ens trobem situats.
Aquests materials són fonamentalment de tonalitats ocres, clarament continentals,
amb la presència del Fe3*, oxidat, el qual es presenta en forma de “limonita”, donant la
seva coloració als estrats.
Molt sovint, hem anat veient paleocanals entre aquests estrats continentals.
Aquests paleocanals són ara molt abundants i formen part del denominat Complex
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Al·luvial del Montsant. En aquest indret, es pot veure som aquests materials van
sovintejant per tot arreu i cada vegada més, a mida que ens anem acostant al Montsant.
FOTOGRAFIA 7

FOTOGRAFIA 7. PARADA 6
Un aspecte del abundants paleocanals, prop del Mas del Franc (Margalef)

FOTOGRAFIA 8. PARADA 7
El Montsant, des de les immediacions de la cruïlla de les carreteres T – 713 i C – 242. Margalef
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PARADA 7. CARRETERA T – 713 / C - 226, IMMEDIACIONS DE LA
CRUÏLLA AMB LA CARRETERA C - 242, (terme municipal de Margalef
Figuera, comarca del Priorat). (Full 444).
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera C – 713 / C226, fins quasi arribar a la seva cruïlla amb la carretera C – 242 (que uneix Bellaguarda
amb Ulldemolins). Quasi en arribar a la cruïlla, farem una nova aturada, a uns 5 Km de
l´anteriorment realitzada.
En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials que hem
vist a les aturades anteriors. Aquests són cada vegada més detrítics i en molts indrets els
paleocanals ja semblen conglomerats massius. Ara, des d´aquest indret, mirant cap a l´Est,
es poden veure els relleus del Montsant, els quals sobresurten d´entre tots els voltants.
FOTOGRAFIA 8.

PARADA 8. LES CRESTES DEL BLAI, CARRETERA C-242, Km 24´5,
(terme municipal d´Ulldemolins, comarca del Priorat). (Full 445).
Des de la parada anterior, cal acabar d´arribar a la carretera C – 242. En trobar-la,
ens caldrà anar cap a Ulldemolins, cap a l´Est. Més endavant, després de sobrepassar el
trencall de la Pobla de Cérvols, arribarem a les anomenades Crestes del Blai. Aquí farem
una nova aturada, la darrera d´aquest itinerari. La farem a uns 6 Km de la realitzada abans.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 8
Aspecte de la Flexura del Montsant

En aquest recorregut, hem continuat fent el recorregut per la Depressió Geològica
de l´Ebre, on ara ens trobem situats, entre afloraments terrígens de tonalitats groguenques,
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els quals pertanyen a la Formació Margalef. Entre aquests materials es veuen abundants
paleocanals, com a l´indret de l´aturada.
En aquest indret, i mirant cap al SW, es possible d'observar les anomenades
Crestes del Blai, situades a l’extrem septentrional del Montsant, a la vorera esquerra del riu
del mateix nom que l'esmentada serra. Es tracta d'una discordança entre els materials de la
Formació Montsant, que constitueixen la "Flexura del Montsant". FOTOGRAFIA 9.

EN AQUEST INDRET FINALITZA L´ITINERARI
______________________________________________________________
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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DEL
PRIORAT: DES D´ULLDEMOLINS AL COLL
D´ALBARCA I A CORNUDELLA DEL MONTSANT
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 reestructurar el recorregut, prescindint de les anomenades
PARADES - CONDICIONALS, i d’altres si s’escau.
També recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer
mitjançant camins de terra, o de pista. Precisament, en aquest itinerari, hi ha trajectes
d’aproximació cap cap a les zones mineres, tot i això son molt curts.
Per d’altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant
qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n’hi un mal ús del que en ofereix la nostra
mare Terra.

BREU INTRODUCCIÓ
En aquesta ocasió, el recorregut de l´itinerari discorrerà, per la zona de contacte
entre la Depressió Geològica de l´Ebre (entre afloraments de materials cenozoics) i la
Serralada Prelitoral Catalana (integrant del Sistema Mediterrani, entre afloraments de
materials paleozoics, fonamentalment). Tot i això, la major part del recorregut es realitzarà
per la primera unitat geològica.
Així, el recorregut s´iniciarà pels voltants d´Ulldemolins, dintre de la Depressió
Geològica, per on es faran les primeres aturades; però una d´elles dintre de la propera
Serralada Prelitoral Catalana. Després, dintre de la primera unitat geològica, el recorregut
es dirigirà cap a l´Albarca i cap a Cornudella del Montsant. Tot aquest recorregut es farà
dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre; encara que farem algunes filloles dintre de la
propera Serralada Prelitoral Catalana.
Tot aquest recorregut, s´efectuarà íntegrament per la comarca del Priorat, de
principi a fi, a la qual pertanyen els pobles d´Ulldemolins, l´Albarca i Cornudella del
Montsant.
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OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST ITINERARI
Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden
concretar en els següents aspectes generals:
1.- Estudi i observació de la Depressió Geològica de l´Ebre, per la qual discorrerà
el recorregut de l´itinerari en part, entre les poblacions d´Ulldemolins i de Cornudella del
Montsant, llevat d´alguns trams
2.- Estudi i observació del materials cenozoics del Complex al·luvial del Montsant,
que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, pels sectors per on discorrerà l´itinerari,
entre les poblacions abans esmentades. Aquests materials es situen al trànsit de l´Eocè a
l´Oligocè i generalment tenen un fort caràcter detrític (tot i que també veurem calcolutites i
guixos). Sovint es troben recoberts per terrenys cenozoics més recents, de caràcter detrític,
del Pleistocè i de l´Holocè
3.-. Estudi i observació de la Serralada Prelitoral Catalana (integrada dintre del
Sistema Mediterrani), per la qual discorrerà el recorregut de l´itinerari en alguns trams
propers a Ulldemolins a l´Albarca i a Cornudella del Montsant.
4.- Reconeixement dels materials paleozoics (del Carbonífer, de caràcter esquistós,
quarsític i pissarrenc) i dels mesozoics (del Triàsic, que veurem a distància, com els gresos
rogencs del Buntsandsteim i els materials carbonatats del Muschelkalk): Aquests materials
constitueixen la Serralada Prelitoral Catalana, la qual tallarem entre els indrets abans
esmentats
5.- Estudi de diverses mineralitzacions situades entre els materials paleozoics i
mesozoics de la Serralada Prelitoral Catalana, situades entre les poblacions
d´Ulldemolins i de Cornudella del Montsant i. Entre aquestes, farem esment de les
següents, d’acord amb l’ordre de desenvolupament del recorregut:
5A) de les mineralitzacions filonianes de fluorita, que trobarem al terme de Ulldemolins,
situant-se entre afloraments de nivells esquistosos del Carbonífer de la Serralada
Prelitoral Catalana
5B) de les mineralitzacions evaporítiques de guix, que trobarem als termes d´Ulldemolins i
de Cornudella del Montsant, situant-se entre afloraments de nivells cenozoics de Depressió
Geològica de l´Ebre
5C) de les mineralitzacions filonianes de Pb-Zn, encaixades entre els materials de
Carbonífer. Les trobarem a Cornudella del Montsant..
6.- Visió de diferents explotacions dels georecuros situats al llarg del recorregut de
l´itinerari. I si s´escau
7.- Observació, si s’escau, de les tasques de restauració dutes a terme a les
explotacions anteriors.
8.- Observació de diferents indrets del Patrimoni Geològic i Miner, situats al llarg
del recorregut.
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ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS
Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen diversos antecedents
nostres, de tipus bibliogràfic referent a diferents indrets del recorregut de l´itinerari. Es
tracta de MATA-PERELLÓ i COLLDEFORNS (1994); així com els de MATAPERELLÓ (1995, 1996, 1998, 2003, 2004, 2008a, 2008b, 2010 i 2011).
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, cal parlar dels
treballs de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general; i
també dels de MELGAREJO (1992), centrat en els materials i les mineralitzacions del
paleozoic, de les comarques del Baix Camp, de la Conca de Barberà i del Priorat
Per d’altra banda, i pel que fa a les característiques dels materials geològics que
anirem tallant, ens referirem als treballs de COLOMBO (1986 i 1989). I pel que fa a
l’estructura geològica farem esment de dos treballs; de: GUIMERÀ et altri (1982) i de
RIBA et altri (1976).
Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a
l’apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L'ITINERARI
El recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del Priorat,
com es pot veure al MAPA DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI.

MAPA DEL TRAJECTE DE L´ITINERARI
Així, el recorregut de l´itinerari començarà i finalitzarà dintre de la comarca del
Priorat. S´iniciarà per les proximitats d´Ulldemolins (concretament a les Crestes del Blai,
sobre la carretera comarcal C – 242). Des de l´indret anterior, el recorregut es dirigirà cap
al Sud, passant per les proximitats de les poblacions d´Ulldemolins, Albarca i
Cornudella del Montsant. En aquest recorregut es faran diverses aturades i també
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diverses filloles (dues d´elles pels voltants d´Albarca i la darrera pels voltants de
Cornudella del Montsant)
Aquest recorregut real serà d´uns 21´2 Km (tot i que hi ha la possibilitat d´arribar a
Morera de Montsant, fent així uns 30´12 Km, aproximadament). En aquest recorregut dels
21´2 Km esmentats inicialment es faran 10 aturades. Es començarà a una alçada d´uns 764
metres (a les Crestes del Blai), per baixar després fins als 570 (en passar prop
d´Ulldemolins). Tot seguit, tornarà a pujar fins als 770 m )al Coll d´Albarca).
Posteriorment, baixarà fins als 460 (en arribar a Cornudella). Finalment si el recorregut
segueix cap a la Morera del Montsant, es tornarà a pujar fins als 710 m, en acabar-se el
recorregut complementari.
.

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI
Com en altres itineraris, aquest s’estructurarà en base a una sèrie de PARADES o
d´ESTACIONS que anirem veient a continuació. En cada una d’aquestes aturades es farà
un breu comentari., de tipus geològic o mineralògic, relatiu a l´indret, segons s’escaigui.
Per d’altra banda, darrera del nom de l'indret situarem (entre parèntesi) el número del full
del Mapa Topogràfic, a escala 1:50.000, on es troba situat. En aquest itinerari, utilitzarem
els següents fulls: 444 (o fulla de Flix) i 445 (o de Cornudella).
A continuació, començarem la descripció de les diferents aturades que formen part
del present recorregut.

PARADA 1. LES CRESTES DEL BLAI, CARRETERA C-242,
IMMEDIACIONS DEL Km 29`3, (terme municipal d´Ulldemolins, comarca
del Priorat). (Full 445).
El recorregut d´aquest itinerari l´iniciarem en aquest indret situat sobre la carretera
C – 242, per les proximitats del seu Km 29´3, prop del trencall cap a la Pobla de Cérvoles,
dintre de la comarca del Priorat, però a tocar de la les Garrigues.
Aquest indret es troba situat quasi a la vorera meridional de la Depressió Geològica
de l´Ebre, on ara ens trobem situats, entre afloraments terrígens groguencs, els quals
pertanyen a la Formació Margalef. Alhora es veuen nivells de conglomerats, els quals
pertanyen a la Formació Montsant.
En aquest indret, i mirant cap al SW, es possible d’observar les anomenades
Crestes del Blai, situades a l’atxem septentrional del Montsant, a la vorera esquerra del riu
del mateix nom que l'esmentada serra. Es tracta d’un encavalcament entre els materials de
la Formació Montsant, que constitueix l´anomenada "FLEXURA DEL MONTSANT".
FOTOGRAFIA 1.
També es possible veure un interessant plec, entre els materials de la Formació
Montsant, a ponent de l´observació anterior. FOTOGRAFIA 2.
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FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Aspecte de la Flexura del Montsant. Es veu l´encavalcament entre aquests materials de la
Formació Montsant

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
Plec monoclinal del Montsant, des de les de la Crestes del Blai
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PARADA 2 - CONDICIONAL. LA FRACTURA DE SERRA DE LA LLENA,
CARRETERA C-242, IMMEDIACIONS DEL Km 30`2, (terme municipal
d´Ulldemolins, comarca del Priorat). (Full 445).
Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un curt recorregut per la
carretera C – 242, anant cap a Ulldemolins. En arribar a les immediacions del Km 30´2,
farem una nova aturada, aproximadament a uns 900 metres de l´efectuada anteriorment.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a
l´aturada anterior; així, hem vist els nivells de materials detrítics del Complex Lacustre
del Montsant. Aquests són també els que apareixen en aquest indret.
Des d´aquí, mirant cap a llevant, es poden veure els relleus dels conglomerats que
constitueixen la Serra de la Llena, la qual ens marca la frontera entre les comarques del
Priorat i les Garrigues. Aquests relleus estan constituïts per materials detrítics, per
conglomerats, els quals formen part del complex acabat d´esmentar, i en concret de la
Formació Montsant. Finalment, cal dir que entre aquests materials es fa palesa una
fractura. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Fractura entre els conglomerats de la Serra de la Llena

PARADA 3. MINES DE FLUORITA DE SANT ANTONI, (terme
municipal d´Ulldemolins, comarca del Priorat). (Full 445).
Després de fer la parada anterior, cal continuar per la carretera C-242, tot anant cap
a Ulldemolins. En quasi arribar al pont sobre el Riu Montsant, és necessari agafar un camí
que surt per l´esquerra de la carretera. Des d’aquí és necessari continuar a peu. A uns 150
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m. del seu inici es troba una mina de fluorita. En total, s’haurà efectuat un recorregut
proper als 2 Km, des de la parada anterior.
En el recorregut, des del pont, es van tallant nivells de lutites (amb nòduls de
QUARS, en forma de "chert", SILEX), que pertanyen a l'Eocè Inferior, i que corresponen
al Complex d´Ulldemolins. Prop de la mina es comencen a trobar els nivells d’esquists, que
pertanyen al Carbonífer; és a dir: hem entrat a la Serralada Prelitoral Catalana,
abandonant la Depressió Geològica de l´Ebre.
La mineralització, on es troba situada la mina, és de caràcter filonià, i es troba
encaixada entre uns afloraments de pòrfirs granítics, que travessen aquests materials
paleozoics del Carbonífer acabats d’esmentar. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3
Bocamina de les Mines de Sant Antoni

Entre els minerals presents, cal fer esment dels següents: CALCOPIRITA,
ESFALERITA, GALENA, MARCASSITA, FLUORITA (és el mineral més important, i
que va ésser motiu d’explotació), CALCITA, BARITINA i QUARS (molt abundant).
Tots aquests minerals es poden trobar solament a les escombreres, ja que es pràcticament
impossible de penetrar dintre de la mina, per trobar-se totalment inundada a l’actualitat.
Malgrat això la fluorita és l’únic mineral fàcilment trobable entre els derrubis de
l’escombrera, ja que els altres són força minoritaris
També, cal dir que a poca distància d’aquesta mina, se’n troba una altra a la qual es
pot arribar fàcilment (PARADA 3 BIS). Per fer-ho, cal remuntar el Riu Montsant, per la
mateixa vorera de la mina. A 1 km., aproximadament es troba aquesta altra. A diferència
del cas anterior, en aquesta es pot penetrar sense cap mena de dificultat. També es pot
arribar a aquesta mina directament des d´Ulldemolins, pel camí que passa pel davant del
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Cementiri, films arribar a un petit pont que travessa el Riu Montsant (a peu), i continuant
després pel camí que procedeix de l’altra mina.
Tant en una mina com en l’altra, es poden trobar cristalls de FLUORITA
relativament grans i bonics. En la primera tenen un intens color groc, i són més petits. A la
segona poden arribar a tenir fins a 15 mm. d’aresta, però no són tant vistosos.

PARADA 4. ENTRADA A ULLDEMOLINS,
d´Ulldemolins, comarca del Priorat). (Full 445).

(terme

municipal

Des de la parada anterior, cal continuar cap a Ulldemolins, tot seguint la carretera
comarcal C-242, en el seu sentit cap al Sud. En arribar al Carrer Major, ens caldrà entrar
momentàniament al poble (uns 150 metres i escaig), per tal de fer una aturada a la plaça on
hi ha una església. Aquí haurem arribat despès de recórrer uns 1´6 Km, des de l´aturada
anterior.
En aquest recorregut, hem abandonat la Serralada Prelitoral Catalana i hem tornat
a entrar a la Depressió Geològica de l´Ebre, per on ara estem situats. Així, ara es fan
palesos uns nivells de guixos cenozoics, que pertanyen al Complex d´Ulldemolins. Entre
aquests guixos, molt sovint es fan paleses les típiques roses del desert. Finalment, cal dir
que aquests guixos són ben visibles a l´indret n fem aquesta aturada. FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5. PARADA 4
Afloraments dels nivells de guixos del Complex d´Ulldemolins. Ulldemolins
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PARADA 5. ANTIGUES EXPLOTACIONS DE GUIX, Km 35´2 de la
carretera comarcal C-242, (terme municipal d´Ulldemolins, comarca del
Priorat). (Full 445).
Després d´efectuar l´aturada anterior, cal retornar a la propera carretera C – 242,
per tal d´efectuar un nou recorregut per ella. En arribar a les immediacions del Km 35´2,
ens caldrà fer una nova aturada, aproximadament a uns 1´2 Km de la parada realitzada
anteriorment. Aquesta aturada la farem a una antiga guixera situada a l´esquerra de la
carretera, segons el nostre sentit de la marxa.
En tot aquest recorregut, hem continuant trobant afloraments dels materials abans
esmentats del Complex d´Ulldemolins. Per d’altra banda, cada com hem anat trobant més
afloraments dels nivells guixosos, els quals es troben inclosos en aquest complex de l´Eocè
Inferior.
En aquest indret, i sobre aquests nivells es van realitzar diverses explotacions de
GUIX. Una d’aquestes guixeres es troba molt a prop de la carretera, en el seu Km 35´2, per
la qual cosa es de molt fàcil accés. Malgrat això, cal tenir cura de possibles despreniments,
doncs els nivells guixosos es troben intensament fracturats. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6. PARADA 5
Aspecte de la guixera

Per d’altra banda, cal fer esment de d’abundant presència de nombrosos¡ nòduls de
SILEX (QUARS), entre els nivells de guixos, la qual cosa es fa força evident en aquests
pedrera.
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Per d´altra banda, des d’aquest indret, mirant cap al SE, cap al poble d´Albarca, es
poden observar els primers relleus de la Serra del Montsant, amb els materials gresosos en
un principi, i amb els nivells de conglomerats de la Formació Montsant. Aquests mateixos
materials són els que constitueixen la Serra de la Llena, la qual és també parcialment
visible des d’aquí. També s´observen uns nivells groguencs, els quals corresponen
probablement als materials del Complex d´Ulldemolins. FOTOGRAFIA 7.

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5
La serra del Montsant, prop d´Albarca

PARADA 6. IMMEDIACIONS DEL COLL D´ALBARCA, CARRETERA
A ALBARCA, (Albarca, terme municipal de Cornudella del Montsant,
comarca del Priorat). (Full 445).
Des de la parada anterior, cal retornar cap a la carretera comarcal que seguíem, la
C-242, per tal d’arribar fins al Coll d´Albarca,. En arribar-hi, agafarem el corriol que puja
cap el poble, per on farem una nova aturada, per sota del mateix. La farem, després del
recorregut d´uns 4´5 des de la parada anterior.
En el recorregut de de la parada anterior es van tallant nivells de guixos, que
alternen amb nivells de lutites rogenques, i de gresos. Uns i altres pertanyen al Complex
d´Ulldemolins abans esmentat. Prop del Coll d´Albarca i d’aquest poble (actualment del
terme de Cornudella de Montsant), es fa ben palesa la presència dels nivells de lutites
anteriorment esmentades, les quals contenen nòduls de "chert" (abundant QUARS en
forma de SILEX). Per d’altra banda, també es troba GUIX, ben cristal·litzat en forma de
"puntes de sageta", de les quals se’n poden recollir abundants mostres. Finalment, com ja
hem esmentat en un principi, en aquesta parada del Coll d´Albarca, es poden observar els
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nivells de gresos del Complex d´Ulldemolins, els quals presenten molts bons exemples
d´estratificacions creuades. Tot això és força palès al brancal de la carretera que ascendeix
al poble d´Albarca, des del coll del mateix no, just aquí es factible trobar bons exemplars
de GUIX LAMINAR i tanmateix en forma de PUNTES DE SAGETA.
FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFIA 8. PARADA 6
Aflorament dels guixos d´Ulldemolins al camí d´accés al poble d´Albarca

Tanmateix, des de les immediacions d´aquesta parada, es poden observar els
relleus de la Taula de Prades, veient-se la discordança entre els materials paleozoics, que es
troben a la base, i els materials mesozoics del Triàsic, de les immediacions de Siurana. Per
d’altra banda, són fàcilment observables els típics "relieves en cuesta" d´aquests materials.

PARADA 7 - CONDICIONAL. CAMÍ D´ALBARCA A LA SERRA DEL
MONTSANT, (Albarca, terme municipal de Cornudella del Montsant,
comarca del Priorat). (Full 445).
Després de fer l´aturada anterior, cal acabar d´arribar fins al proper poble
d´Albarca. Després de travessar-lo, cal sortit pel camí que es dirigeix cap a la Serra del
Montsant. Just a la sortida del poble, farem una nova aturada, aproximadament a uns 0´6
Km de la darrera aturada.
En aquest recorregut, hem trobat afloraments dels materials que hem vist a les
aturades anteriors. Aquests materials cenozoics també es fan clarament palesos a l´indret
de la present aturada.
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Des d´aquí, es fan mol evidents aquest materials, mirant cap a ponent, cap a la
Serra del Montsant. Tanmateix es fa força palès el típic relieve en cuesta que s´observa per
arreu. FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFIA 9. PARADA 7
Un aspecte de l´aflorament dels materials del Complex d´Ulldemolins a Albarca.
Al fons es veuen els nivells de conglomerats de la Serra del Montsant

Des d´aquí, mirant cap al Sud, es pot veure la vall del Barranc de l´Argentera,
oberta pel contacte entre la Depressió Geològica de l´Ebre (on ara som, entre afloraments
de materials cenozoics) i la Serralada Prelitoral Catalana (per on afloren les pissarres
paleozoiques, els gresos del Triàsic Inferior i les calcàries del triàsic Mig, tot formant
l´extrem occidental de la Taula de Prades).

PARADA 8. COLL DE LA CARRERADA DELS CÀTARS O COLL
ROIG, CARRETERA A PRADES, (Albarca, terme municipal de
Cornudella del Montsant, comarca del Priorat). (Full 445).
Després de fer l´aturada anterior, cal retornar al poble i a la carretera C – 242.
Després, ens caldrà agafar per l´esquerra, la carretera local que es va dirigint cap a Parades,
la T – 701. Poc després de recórrer per aquesta carretera poc més de 1 Km, farem una nova
aturada, a poc més de 1´7 Km de la parada realitzada anteriorment.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem vist a
l´aturada anterior, els nivells de calcolutites, argiles i guixos del Complex d´Ulldemolins.
Aquests són també els materials que es veuen a l´indret de la present aturada, per on és
fàcil trobar bons exemples de sílex.
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Tot i això, molt prop d´aquí, a l´altre cantó del coll, es poden veure uns afloraments
de les llicorelles paleozoiques del Carbonífer. És a dir: estem situats al contacte entre la
Depressió Geològica de l´Ebre (per on ara som) i la Serralada Prelitoral Catalana (a
l´altre cantó del coll). Precisament, aquest contacte segueix cap al sud, continuant pel
Barranc de l´Argentera, del que n´hem parlant a l´aturada anterior. FOTOGRAFIA 10.

FOTOGRAFIA 10. PARADA 8
En primer terme es veuen els nivells del Complex d´Ulldemolins (calcolutites i guixos) de la
Depressió Geològica de l´Ebre. Al fons es veuen les llicorelles de la Serralada Prelitoral
Catalana. Coll de la Carrerada del Càtars. Albarca

PARADA 9 - CONDICIONAL. GUIXERA DE CORNUDELLA, (terme
municipal de Cornudella del Montsant, comarca del Priorat). (Full 445).
Des de l´indret de la parada anterior (a on hem fet una fillola per tal d’anar-hi) cal
retornar a la carretera comarcal C-242. En arribar-hi, ens caldrà continuar el recorregut
de l´itinerari, anant cap a Cornudella del Montsant. Quasi en arribar-hi, trobarem el
trencall de la carretera local que es dirigeix cap al poble de Siurana. Front d´aquest
trencall, però a la dreta de la carretera, es troba una antiga guixera, per on farem una
nova aturada. Així, des de l´anterior, haurem efectuat un recorregut proper als 6´7 Km,
aproximadament.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les
aturades anteriors. Aquests materials cenozoics pertanyen al Complex d´Ulldemolins i
són els que afloren en aquest indret. Aquests materials reblen la Depressió Geològica de
l´Ebre, on estem ara situats, en aquest indret.
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En aquest lloc, va haver-hi una antiga guixera, situada per sobre de la carretera.
Utilitzava els nivells de guixos del Complex d´Ulldemolins. Aquí, hi ha unes antigues
guixeres, en una de les quals farem la present aturada. Aquesta guixera, que mostra un
bon tall dels materials evaporítics de l´anomenat Complex d’Ulldemolins. Aquest tall ens
permet recollir bones mostres de GUIX MASSIU, i sovint de GUIX LAMINAR i de GUIX
FIBRÓS, formats a partir del primer, per dissolució i precipitació posteriors.
Tanmateix es troben altres minerals, com l´ANHIDRITA, l´HEMIHEDRITA, i fins i
tot la CELESTINA (molt minoritària). Per d’altra banda, també es fàcil trobar bones
mostres de SILEX, molt freqüent entre els afloraments de l´esmentat Complex
d´Ulldemolins. FOTOGRAFIA 11

FOTOGRAFIA 11. PARADA 9
Afloraments de guixos a l guixera de Cornudella

Finalment cal dir que aquesta parada és força similar a la que hem fet a la
Guixera d´Ulldemolins (PARADA 5), per la qual cosa es pot suprimir una de les dues, si
s’escau, en funció del temps

PARADA 10. MINES DELS CROSOS, (terme municipal de Cornudella del
Montsant, comarca del Priorat). (Full 445).
Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretera C – 242, anant
cap a la població de Cornudella del Montsant. Però, ben aviat, trobarem per l´esquerra un
trencall que es dirigeix cap a l’embassament de Ciurana. Poc abans d’arribar-hi, a la dreta
de la carretera es troben les antigues mines dels Crosos. Així, en arribar-hi, s’hauran
recorregut uns 3 Km des de la parada anterior.
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En tot aquest recorregut, inicialment s’han començat a tallar uns nivells de guixos i
d’argiles cenozoiques que hem vist a les aturades anteriors, per la qual cosa podem dir que
hem circulat momentàniament a la Depressió Geològica de l´Ebre. Després i en un
recorregut de 1,5Km., aproximadament, hem passat dels materials terciaris, als terrenys
paleozoics del Carbonífer, per on es troben situades aquestes mines. És a dir: hem entrat
ara a la Serralada Prelitoral Catalana, deixant la Depressió Geològica de l´Ebre.
Des del recorregut cap a les mines, i en especial des de l’embassament, (tot mirant
cap a llevant) es fa força palesa la discordança entre els materials mesozoics (del Triàsic), i
els paleozoics (del Carbonífer), de la Serra de Prades. Aquesta discordança es posa
clarament de manifest a la cinglera de Siurana de Prades, situada a l’altre cantó de
l’embassament. Aquest poble es troba sobre les calcàries del Muschelkalk Inferior, les
quals descansen sobre els gresos rogencs del Buntsandsteim, en contacte discordant amb
els materials esquistosos i quarsítics del Carbonífer. FOTOGRAFIA 12.

FOTOGRAFIA 12. PARADA 10
A la part baixa apareixen els materials paleozoics del Carbonífer. Sobre hi ha els del Buntsandsteim
(gresos rogencs) i sobre d´aquests, els materials carbonatats del Muschelkalk
Al fons, difosa, es veu la Serra del Montsant, per on aflorem materials detrítics cenozoics

Pel que fa a les antigues mines (motiu fonamental d´aquesta "parada"), es troben
situades sobre unes mineralitzacions filonianes, que encaixen entre els nivells carbonífers,
constituïts per esquistos i gresos. Actualment es impossible penetrar a les mines, i a les
seves escombreres es poden trobar mostres dels següents minerals: CALCOPIRITA
(indicis), ESFALERITA, GALENA, PIRITA, SIDERITA i QUARS. Igualment es poden
trobar minerals d’alteració com: GOETHITA, ATZURITA, CERUSSITA,
HIDROCINCITA i MALAQUITA. De tots els anteriors, els únics minerals que es van
intentar aprofitar son el segon i el tercer, sense gaire d’èxit. Aquests minerals són,
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precisament, els que es fan més palesos a l´escombrera de les mines, conjuntament amb el
quars. FOTOGRAFIES 13 i 14.

FOTOGRAFIA 13. PARADA 10
Escombrera de la Mina dels Crosos. Cornudella del Montsant

FOTOGRAFIA 14. PARADA 10
L´embassament de Siurana, des de l´Escombrera de les Mines dels Crosos. Cornudella
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EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT D’AQUEST
ITINERARI
_____________________________________________________________________
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