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INTRODUCCIÓ 

  

El patrimoni territorial ens permet descobrir la relació entre 

paisatge i gestió humana. Recorrent els paisatges un s’adona de la 

connexió entre ambdós a nivell ecològic, geològic i humà. Aquest curs 

aproparà i aprofundirà tots aquests aspectes als assistents incorporant 

visites a l’entorn geològic, etnogràfic i paisatgístic d’aquesta comarca 

valenciana. A través d’un itinerari amb cotxe, i visitant bells paratges, 

coneixerem el Rincón de Ademuz, el seu patrimoni, la seva història 

geològica i els seus aspectes ambientals. Amb curiosos terciaris cobrint 

una Era Secundària que li fa de substrat, la geologia d’aquest indret es 

troba plena d’estructures de llibre, d’explotacions minerals 

excepcionals, i d’impressionants jaciments de fòssils. Es tracta en 

definitiva d’aprendre història, geologia i patrimoni fent de viatger per la 

zona. 
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Peu de foto: Materials terciaris en direcció a Terol. 



4 

 

 

 

ITINERARI GEOAMBIENTAL 

 

 Es proposen una sèrie d’afloraments i paratges per agafar contacte 

amb la geologia de la comarca, el seu medi natural i la seva història. Les 

caminades seran suaus i curtes però caldrà portar calçat adient, 

capalina i menjar i beure pels dinars quan s’indiqui. Predominaran les 

parades de cotxe davant l’aflorament. Si no calgués fer dinar al camp ja 

s’indicaria convenientment. El lloc on fer nit molt probablement serà a 

Ademuz, (Hostal Casa Domingo, Avenida Valencia, 1. Ademuz. 

978782030, 978782377, 978782056. info@hostalcasadomigo.com. Pepe 

i Vicente ho porten). El preu diari aproximat per a dormir, esmorzar i 

sopar rondaria els 45 euros en funció de la temporada. Les entrades al 

centre d’interpretació de Riodeva no estarien incloses en la matriculació 

així com altres accessos a museus o exposicions alternatives. 

 

Com arribar-hi: Des de Barcelona hi ha tres opcions per a arribar a 

Ademuz en cotxe. El temps d’anada rondarà entre les 4 i les 6 hores. 

 

Per la costa: AP2 fins a Sagunto – Terol – Ademuz (483 quilòmetres 

aproximadament, la més ràpida en temps). 

 

Per l’interior: AP7/AP2 Valls, N420 Reus – Terol – Ademuz (430 

quilòmetres aproximadament, la més lenta, més curta en distància, 

econòmica i més panoràmica). 

mailto:info@hostalcasadomigo.com
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Pel nord: A7 Lleida – Saragossa – Terol – Ademuz (510 quilòmetres 

aproximadament, la més llarga en distància i abans més barata amb 

pocs peatges). Potser ideal pels qui vinguin de Lleida/Valls. 

 

 

Peu de foto: Detrítics de diferents colors en fàcies fluvials. 

 

 

ITINERARI I PARADES 

 

PRIMER DIA: 

 



6 

 

 

Ademuz, dalt al cementiri: Dalt del cementiri hi ha una bona 

panoràmica de la comarca per observar les principals unitats 

geològiques. Al sud i a l’est es veurà la franja corresponent a la conca de 

Terol que va enfonsar-se durant el Miocè. Aquesta és una conca de 

direcció sud - nord. Allí s’hi sedimentaren, i de manera discordant, un 

gran volum d’argiles, sorres i conglomerats durant l’erosió dels 

massissos circumdants. Tanmateix a l’oest i a l’est llunyà s’hi observa 

l’altra gran unitat geològica comarcal, els alts geogràfics formats per 

materials del Mesozoic. En la part sud-oest son fonamentalment 

sinclinals i anticlinals de direcció NO – SE que afecten el Juràssic i el 

Cretaci bàsicament. En la part NO les sèries es troben més horitzontals 

amb uns substrat Juràssic molt fracturat. Durant la parada explicarem 

una mica de cartografia geològica amb tres normes molt fàcils de 

recordar. 

 

Del cementiri a Ademuz: Baixant pel camí del cementiri  es 

creuen tota una sèrie de terciaris rogencs. En ells s’observen fàcies de 

plana fluvial amb antics canals, argiles d’inundació i en un punt un 

nivell grisenc. La morfologia en llentia del nivell, les margues grises i la 

presència de gasteròpodes continentals evidencien que es tractava 

d’una petita bassa. Correspon tot plegat a les seqüències d’ompliment 

de conca amb ambients de plana d’inundació i petites llacunes. 

 

Carretera de Ademuz, sediments fluvials: Per la nacional que va 

cap a Terol des d’Ademuz s’observen un gran gruix de sediments del 
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Paleogen formats per canals fluvials i argiles d’inundació. 

Correspondrien als materials erosionats de les serralades al nord i oest 

de la regió. La xarxa fluvial molt probablement correspondria a un 

sistema de rius trenats a dir per l’alternança de canals i argiles. Això no 

obstant, hi ha grans ventalls torrencials que connectaven la plana 

al·luvial amb els vessants de la depressió. A peu de carretera els tallem 

durant l’itinerari tot veient canvis d’inclinació que ens delaten la secció 

còncava d’aquets ventalls. 
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Peu de foto: Riu Túria carregat de materials en suspensió producte 

de l’explotació d’argiles en la seva conca. 
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Terol, canteres d’argila: Davant de Terol, i des dalt del seu casc 

antic, s’hi observa l’activitat d’extracció d’argiles que ha permès la 

fabricació de materials de construcció. Una visita pel casc antic de Terol 

ens donarà una idea d’aquesta activitat. La visita a Dinòpolis es 

descarta pel caràcter infantil de l’exposició i pel preu de la mateixa. 

Resulta tot plegat un parc temàtic de ninots i dibuixos animats per a la 

quitxalla. Ens reservarem la visita a altres centres d’interpretació per tal 

de fer una aproximació de més qualitat a la paleontologia de la comarca. 

El centre d’interpretació de Riodeva, si no està tancat, en serà l’objectiu 

L’entrada, modesta, no estarà inclosa en el preu de la matrícula. 

 

Dinar a Terol lliure. 

 

Villel, fàcies Keuper (argiles, margues i guixos): A la localitat de 

Villel, i des de la carretera, trobem una de les millors sèries del Keuper 

de la Ibèrica. Aquesta es situa a l’oest del poble amb trams de 

Muschelkalk encavalcats intercaladament. El Juràssic hi està al 

damunt més uns terciaris discordants al sud-oest. Al sud de Villel hi ha 

una clara discordança entre el Cretaci superior calcari i el Miocè detrític 

al damunt. Aquest últim també es posa a sobre del Keuper que 

observem. 

 

Durant el Triàsic, període durant el qual es varen dipositar les 

fàcies Keuper (Triàsic superior, Carnià-Norià), el clima va esdevenir molt 

àrid, amb poca vegetació i amb un gran potencial d’evaporació. Durant 
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el mateix van donar-se intercalacions de material magmàtic del mantell 

superior. Són les esmentades ofites, que sense ser un terme petrogràfic 

geològic, representen l’ascens de material del mantell mentre el gran 

continent Pangea començava a trencar-se. Les ofites són roques fosques 

formades fonamentalment per oliví, plagiòclasi i piroxens. Tècnicament 

les podríem encabir dins els gabres i les gabrodiorites. A Ademuz, com 

en altres llocs, s’han utilitzat com a àrids de gran consistència 

(balastros). Si podem pararem en un dels punts on afloren localment. 

 

Però tornant a les fàcies Keuper cal dir que són roques formades 

per argiles, gresos i evaporites de coloracions vermelloses, que en ser 

erosionats donen força contrast en el paisatge. En conjunt aquestes 

fàcies representen un moment en què la regió era una zona emergida 

del mar, colonitzada per una extensa conca somera on arribaven 

detrítics procedents de massissos centrals que s'estaven erosionant. 

L’aridesa va potenciar per una banda les elevades taxes d’erosió, i per 

l’altre la formació de conques someres on l’aigua s’evaporava fent 

precipitar moltes sals (guixos, epsomita, halita...). Posteriorment la 

tectònica i el metamorfisme van provocar la deformació de les plàstiques 

sals i la cristal·lització de petits jacints de Compostela en alguns 

indrets. 

 

Aquestes fàcies també es troben força ben desenvolupades al nord 

oest de Castielfabib al peu del riu Ebrón. Tallant eixos anticlinals, falles 

entre Keuper i Juràssic, i els materials més tous del primer, el riu 
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Ebrón s’hi encaixa força bé. La tectònica i la litologia han condicionat la 

vall del riu sobretot en la zona calcària al nord on hi trobarem un 

extens congost. 

 

Peu de foto: Congost del riu Ebrón. 
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Carretera nacional poc abans de Libro: A peu de carretera s’hi troben 

un conjunt de detrítics silícics, margues de colors violats i rogencs més 

algun tram carbonós que podria correspondre a la part del Miocè 

comarcal. En conjunt criden molt l’atenció donat el contrast de colors i 

els xaragalls que s’hi formen. En aquell moment la conca s’estava 

omplint i els canals fluvials hi sovintejaven com l’aflorament mostra. 

 

Pont del riu Túria. Mas de Jacinto desvio a Riodeva. Conca de 

Túria, anàlisi de l’expansió minera i de les seves implicacions: Les 

explotacions d’argila prop Terol i les de caolí a Riodeva han comportat 

una important desforestació de la comarca. En conseqüència l’erosió del 

territori és fa evident en dos aspectes força clars, en els xaragalls 

freqüents i en la càrrega en suspensió del Túria. Això ho podem veure al 

creuar el riu en qualsevol dels seus punts, però sobretot després 

d’episodis de pluja forta. 
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Peu de foto: Congost prop de Vallanca. 
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SEGON DIA: 

 

Discordança de Castielfabib: La vall del riu Ebrón, davant del 

poble de Castielfabib, obre un espectacular exemple de discordança 

angular entre el Mesozoic i els terciaris que s’estenen cap el sud est 

omplint la conca de Terol-Ademuz. Corresponen a materials del Cretaci 

afectats tectònicament que en ser erosionats varen quedar coberts per 

materials del Paleogen. Els primers corresponien a plataformes marines 

enlairades per l’orogènia Alpina, i els segons a una extensa plana fluvial 

formada per l’erosió dels primers. 

 

A esquenes del mirador, i a peu de carretera, s’hi observen grans 

gruixos de toves. Les aigües carregades de carbonat calci van precipitar 

al voltant dels vegetals gràcies a una antiga surgència des de les 

calcàries. En el Salt de les Egües parlarem de la seva formació allí 

activa. 

 

Congost riu Ebrón al nord de Castielfabib:: L’Ebrón és un 

afluent del Túria amb uns 50 quilòmetres de recorregut que regala les 

seves aigües a Torrebaja. Al creuar les calcàries del Juràssic excava un 

espectacular congost, los Estrechos del Ebrón. El riu talla aquí el 

Juràssic que es troba condicionat per tot un conjunt de falles de 

direcció sud oest – nord est que afecten aquest substrat abans del 

Cretaci, senyal d’una activitat distensiva que va propiciar 

l’aprofundiment de la conca durant el Cretaci. Cal entendre que durant 
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el Mesozoic l’escorça va propiciar força subsidència en els conques. Vet 

aquí els grans dipòsits d’aquella època. 

 

Dinar en el congost, pícnic. 

 

Calcàries amb fòssils de Vallanca: Agafant la carretera que va 

cap el nord oest des de Vallanca, aquesta puja cap a les planes de la 

comarca. Prop del poble apareix un Cretaci inclinat cap al sud est ric en 

braquiòpodes, belemnits i bivalbs de l’Aptià, moment durant el qual va 

esdevenir una etapa clarament transgressiva durant el Cretaci. Tot 

plegat corresponia a una plataforma marina amb una elevada producció 

biològica amb conseqüents i abundants fangs calcaris. Si hi ha sort, i 

amb la perspectiva del paisatge, potser alguns voltors i aus rapinyaires 

ens sobrevolen. Fora bo portar uns prismàtics al respecte. Ens 

aturarem després en algun que altre mirador per observar les 

morfologies superficials del karst. 

 

Ademuz: Els carrers de Ademuz guarden l’estructura medieval del 

poble. Donarem una volta per veure l’ermita de Santa Bàrbara i la de 

Virgen de la Huerta, l’església barroca de la plaça del poble i la ribera 

del riu Bohigues. 
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Peu de foto: Congost del riu Ebrón (Los Estrechos del Ebrón). 
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TERCER DIA: 

 

Riodeva, mines de Libros: A mig camí entre Mas de Jacinto i 

Riodeva s’hi explotava sofre nadiu. Normalment el sofre nadiu s’associa 

a jaciments volcànics com fumaroles i surgències hidrotermals. Però en 

el cas de Riodeva l’origen es biològic. En materials sedimentaris del 

Miocè (Pontià) de fa uns 10 milions d’anys, i discordants sobre el 

Cretaci en fondària, es van explotar des del XVIII una sèrie de mines de 

sofre. Aquest es troba en petits nòduls entre estrats calcaris i 

calcarenítics. L’ambient reductor en fons lacustres va poder produir 

aquests petits nòduls. Els tapissos algals i bacterians sembla ser que hi 

van tenir relació. D’altra banda l’antiga explotació de sofre va implicar la 

construcció d’una colònia per als 2.000 miners i els seus familiars, 

població que fou concebuda com un nucli autosuficient amb habitatges 

per als obrers, escola, guàrdia civil, església i demés. Tot i així algunes 

famílies excavaren coves on encabir-hi una llar. Les mines estaven 

situades als voltants com ens indiquen les escombreres i algunes 

galeries. Avui dia la colònia està en ruïnes des de 1956 quan l’explotació 

minera fou abandonada davant el sofre obtingut més fàcilment des dels 

derivats del petroli. 

 

Riodeva, calcàries de Libros: El Miocè final va implicar la 

colmatació de la conca. Si inicialment s’hi dipositaren detrítics rogencs i 

oxidats sota un règim fluvial, posteriorment anaren passant a dipòsits 

lacustres amb calcàries, margues i trams de lignits d’escassa 
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continuïtat i espessor. Tot plegat corresponia a un context de petits 

llacs i planes d’inundació rodejats de vegetació que donaria els nivells 

de lignit. Fou aquí on es formaren els dipòsits de sofre i on s’hi troben 

associades una sèrie de calcàries finament estratificades on sovint s’hi 

han trobat fòssils amb les seves parts toves preservades. Granotes, 

insectes i vegetals han estat els protagonistes d’aquesta descoberta 

paleontològica del Miocè superior. Normalment les vísceres i músculs es 

podreixen sense deixar rastre de la seva existència. Per tant l’explicació 

de la preservació de parts toves genera certa controvèrsia. Durant molt 

temps es pensava que aquestes estructures es preservaven gràcies a 

fons lacustres anòxics però donada la manca de profunditat d’aquests 

bassals el misteri s’ha anat allargant. Avui són alguns els investigadors 

que estant observant que els tels bacterians poden crear a fondàries 

minses aquest context de manca d’oxigen per tal que es preservin parts 

toves. A la Universitat Autònoma de Madrid així ho estant veient en 

altres jaciments com a les calcàries del Cretaci de Las Hoyas a Cuenca. 
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Peu de foto: Ademuz. 

 

Riodeva, canteres de caolí: Poc abans d’arribar a Riodeva es 

veuen unes extenses explotacions de caolí que pertanyen als dipòsits de 
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la formació Utrillas del Cretaci (Albià). Aquesta formació es troba 

discordant sobre el Juràssic. Aquí la potència d’aquesta és molt gran 

assolint gairebé els 100 metres. L’origen prové d’una extensa plana 

fluvial que aportava materials meteoritzats del Paleozoic sota un clima 

tropical humit. Aquest ambient va propiciar la meteorització dels 

felspats de roques àcides donant els caolins actuals. Tot plegat 

corresponia a una plana fluvial de rius amb meandres. A l’efecte 

intentarem veure alguna barra de meandre. 

 

Avui dia l’explotació està en mans de la companyia 

IBELCOMINERALES, qui porta el producte cap a Utiel, Castelló i 

d’altres indrets de la comunitat valenciana on en fan vidres i 

porcellanes. Durant un temps foren portades per Joan Boquera que va 

passar a treballar per a la Generalitat Catalana. Aquestes canteres han 

estat motiu de debat per les greus esllavissades i danys causats. Com 

s’observa, els talussos produïts per l’explotació en aquests materials 

tous, provoquen encara elevats riscos d’esllavissades i despreniments a 

peu dels mateixos. Un d’ells s’observa a l’est de les explotacions de 

Riodeva. 

 

Riodeva, Centre d’Interpretació: El centre d’interpretació de 

Riodeva (Calle Barrionda, s/n, 44133 Riodeva, Teruel, 978 61 77 15) 

ens ofereix una excepcional museització de les restes d’icnites i d’ossos 

de dinosaures de la zona, i en concret un gegant herbívor nou, el 

Turiasaurus riodevensis, un sauròpode de 30 metres de longitud i 

https://www.google.com/search?rlz=1C2GGGE_esES421&source=hp&ei=b8LJW4bXGc2MmgWXuIz4BA&q=riodeva+museo&oq=riodeva+museo&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.162900.170083.0.170855.20.17.0.0.0.0.321.2570.0j12j1j1.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.14.2537.0..0j0i1
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d’unes 40 tones de pes, es a dir una vaca gegant. D’aquest se’n 

coneixen crani, extremitats, pelvis i vèrtebres. De fet, i durant el 

Juràssic, allò pertanyia a una gran extensió d’aiguamolls amb 

abundant vegetació tropical. Vet aquí la presència d’argiles i de fangs en 

la formació. En aquells ambients s’hi passejaven, s’alimentaven i s’hi 

reproduïen els dinosaures que avui dia s’excaven. 

 

Peu de foto: Explotació d’argiles a Riodeva. 

 

Dinar a la plana del riu, pícnic. 

 

Riodeva, discordança de los Amanaderos: En direcció sud-est, 

un camí forestal més o menys paral·lel al GR8, ens portarà al congost 

de los Amanaderos, un espai espectacular on els salts d’aigua són molt 
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freqüents. Al vessant de l’altra banda de la vall s’observa una clara 

discordança entre uns materials calcaris foscos amb uns de penjats de 

colors rogencs. Molt probablement es tracti d’un contacte discordant 

entre els materials paleògens sobre els triàsics tot i que la cartografia 

Magna 1:50.000 del full 613 – Camarena, no ho deixa clar. Cal recordar 

que durant l’enlairament de l’orogènia Alpina es van anar erosionant els 

materials del Mesozoic. Això va deixar grans ventalls torrencials en 

alçada i penjats com passa també en Els Pirineus. 

 

Riodeva, Salt de les Egües: El salt d’aigua més important dels 

Amanaderos, el de les Egües, ens ofereix un penya-segat de 22 metres 

on hi creixen grans gruixos de toves. Les aigües carregades de carbonat 

calci precipiten al voltant dels vegetals produint aquesta espectacular 

cascada de toves. La raó és el desplaçament de l’equilibri químic degut 

al diòxid de carboni produït pels vegetals. Quan fa bon temps és un lloc 

ideal per a banyar-s’hi al seu peu. 

 

 

QUART DIA: 

 

Barraca de pedra seca de Casas Bajas (opcional): Des de Casas 

Bajas a través del camí forestal PR 131-7 direcció Negrón i poc abans 

d’arribar a la carretera que va a Ademuz, s’arriba a la plana de El Pinar 

amb alguna barraca de pedra seca. També cap a l’est s’obre la ruta PR 

131-8 n’apareixen moltes. En el primer n’hi ha una d’espectacular 
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d’uns 10 metres de longitud construïda en falsa cúpula. Observar 

aquest tipus de construcció planteja moltes preguntes com quan foren 

construïdes i per quina raó. 

El segle XVII va esdevenir el més fred de la Petita Edat del Gel, fins i tot 

baixaven petits icebergs pel riu Ebre procedents de les glaceres dels 

Pirineus. Potser aquell refredament climàtic va propiciar la millora de les 

cases a nivell de menys despeses, de major rapidesa constructiva i d’un 

millor aïllament amb l’exterior. En les cases de nova construcció d’aquell 

segle s’abandonà l’ús d’arcades medievals i es passà a la de parets 

gruixudes, bigues, cabirons i revoltons. També sembla que fou durant 

aquell segle que s’expandí el costum de construir barraques de pedra 

seca pel territori, potser, i en part, per trobar refugi proper als conreus i 

ramaderia durant els gèlids hiverns. Tanmateix la tècnica de falsa 

arcada a base d’esgraonar lloses representà, en algunes pallisses, una 

innovació arquitectònica que, com les noves cases sense arcades, 

abandonà els estils medievals. 

 

Però aquell segle d’innovacions arquitectòniques potser fou degut a 

l’empobriment de la classe pagesa. Guerres, males collites i nous 

impostos castigaren a aquell estrat social que se les pensava totes per 

tirar endavant, incloses noves estratègies constructores. Fou durant 

aquell segle que la compra venda de cases i terres implicà el censal, una 

quantitat de diners a pagar anualment i per sempre sobre la part no 

abonada en una compra. En certa manera era com una hipoteca 

encoberta i perpètua que continuarien pagant els hereus de la 
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propietat. Aquella quantitat representava normalment el 5 % del deute 

pendent. La finca, o la casa, podien sortir inicialment econòmiques però 

la hipoteca era de per vida. 

 

  

Peu de foto: Barra de meandre prop Riodeva. 

 

Ademuz, cementiri: Des de dalt del cementiri farem una síntesi 

de la història geològica de la comarca tal com es descriu en el capítol 

pertinent d’aquest dossier. 

 

Dinar a Casa Domingo i tornada. 
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Altres parades auxiliars: En cas de tenir temps es podrien visitar 

alguns indrets més d’interès històric i geològic: 

- Les pintures rupestres d’estil llevantí en diferents coves de la comarca 

(Neolític). 

- Un refugi dels maquis amb una única entrada a través d’una petita 

escletxa natural a la roca. 

- Mines d’allum explotades pel rei d’Espanya per a usos cosmètics prop 

Riodeva. Normalment l’allum s’utilitza actualment com a desodorant 

corporal per les seves propietats anti bacterianes. La mina la buscava 

Edward Coopper (historiador britànic) però ningú no sabia on s’havia 

realitzat la petita i modesta explotació. Foren localitzades per Santiago 

Zaragoza, veí d’Ademuz, gràcies als seus coneixements del territori. 

Cooper li havia explicat que normalment els animals no veuen aigua 

amb sals d’allum. Santiago coneixia, com a caçador, una part d’un riu 

on els animals no hi bevien però que uns centenars de metres més 

avall, i amb la barreja de noves aigües, sí que ho feien. Així van 

determinar el lloc aproximat d’aquella explotació (vegi’s La Mitra y la 

Roca, d’Edward Cooper). L’origen d’aquest sulfat de potassi i alumini es 

relaciona amb roques volcàniques àcides com la traquita, però el de 

Riodeva sembla que té orígens sedimentaris associat als carbons locals 

de l’albià del Cretaci (fàcies Utrillas). 
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Peu de foto: Turiasaurus riodevensis, un sauròpode de 30 metres de 

longitud i d’unes 40 tones de pes (Riodeva). 

 

- Mines carbó entre Riodeva i Mas del Olmo, prop cim d’Altamira, que 

molt probablement donaren lloc al jaciment d’allum dels voltants de 

Riodeva. 

- Orelles de moro de Mas del Olmo: Al nord d’aquesta població i entre i 

aquesta i Puebla de San Miguel es troben grans acumulacions del que 

els locals en diuen orelles de moro, o simplement ostres fòssils 

probablement del Cretaci. Altres fòssils de mol·luscs hi són freqüents 
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senyal de la gran productivitat biològica del Cretaci en una plataforma 

marina. 

 

HISTÒRIA GEOLÒGICA DE EL RINCÓN DE ADEMUZ 

 

 Cal començar la història geològica del Rincón de Ademuz durant el 

Triàsic. Una transgressió marina (ascens del nivell dels oceans) sota un 

clima tropical àrid va produir una plataforma que donà lloc als 

materials calcaris del Muschelkalk i llur posterior dolomitització. 

Posteriorment una regressió marina acabà donant un ambient tipus 

sabkha on hi precipitarien sals i argiles corresponents a les fàcies 

Keuper. Són dipòsits formats per argiles de colors variats amb cristalls 

de sal abundants, sobretot guixos, o motlles dels mateixos (carnioles). 

El clima era de tipus tropical àrid similar al que podem trobar en 

l’actualitat a les costes del Golf Pèrsic. L’absència de fauna sembla que 

s’expliqui pel gran contingut salí del medi conjuntament amb l’aridesa 

del clima. Mentre Pangea començava a obrir-se deixant ascendir 

magmes des del mantell (ofites). 
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Peu de foto: Reconstrucció dels ecosistemes a finals del Juràssic prop de 

Riodeva. 

 

Ara fa uns 213 milions d'anys (Retià, Triàsic), la Pangea II va 

començar a obrir-se de Nord a Sud per crear un jove i nou oceà, 

l'Atlàntic. Ademuz durant aquesta nova etapa va quedar dins una gran 

badia a l'oceà de Tetis, mentre la península ibèrica tan sols era una 

gran illa. Aquest antic oceà s'estenia d'Est a Oest, al contrari de com ho 

fa en l'actualitat l'Atlàntic. Cal afegir que la dinàmica distensiva va 

permetre la formació de grans conques sedimentàries marines on els 

materials del Juràssic i del Cretaci s’hi anaren acumulant. En un 

procés d’obertura i trencament de continents s’hi veuen implicats 

fenòmens d’estirament d’escorça (distensió) alhora associats a fractures 
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o falles de tipus normal. En separar-se els continents deixaren entre si 

grans depressions creades per  falles de comportament normal. Aquests 

tipus de depressions se’ls anomena fosses tectòniques i solen funcionar 

com importants conques de sedimentació. El predomini de processos 

d’estirament del subsòl marí en el Tetis i l’Atlàntic va permetre la 

creació de grans conques sedimentàries força estables que funcionaren 

durant el Juràssic i el Cretaci. Els materials de la serralada Ibèrica en 

són la conseqüència. La creació d'aquestes conques va permetre la 

deposició d’un gran volum de sediments, sobretot de carbonats donada 

la gran productivitat biològica del moment tropical. Al Nord s'hi 

aixecava encara una gran serralada que s'estenia per l'àrea de l'actual 

conca de l'Ebre, el ja anomenat Massís de l'Ebre. Durant el Mesozoic i 

abans de l'Eocè superior, el Massís de l'Ebre va actuar com una gran 

frontera geogràfica. 
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Peu de foto: Salt de les Egües prop de Riodeva. 
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El Juràssic (de 213 a 144 milions d’anys) representa el segon 

període de l’Era Mesozoica. Durant aquest període la Pangea II va patir 

forts trencaments deixant entrar amplis braços de mar dins el gran 

supercontinent. Les conques marines resultaren més estables que en el 

període anterior i la influència de medis continentals fou inferior. 

  

Després de l’Hetangià, i de manera progressiva, el mar va seguir 

pujant amb el que els dipòsits sedimentaris reflectiren  condicions cada 

cop més profundes. En conjunt, tota aquesta etapa marca la formació 

d’una nova plataforma carbonatada durant un període on el nivell del 

mar pujava progressivament. A finals del Juràssic, durant el Portlandià, 

es va esdevenir una regressió que produiria la discordança amb el 

Cretaci posterior. La causa sembla que va ser un ascens del substrat 

Juràssic. 
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Peu de foto: Salt de les Egües prop de Riodeva. 

 

Després del període Juràssic s’inicia l’última etapa de l’Era 

Mesozoica, el Cretaci (144 a 65 milions d’anys), a finals del qual 

s’esdevingué la desaparició de molts grups de fauna i flora que havien 

tingut la seva gran hegemonia durant tota l’Era, entre ells els 

dinosaures. També és un moment durant el qual l’Atlàntic es trobarà 

totalment obert i l’antic mar de Tetis es veurà molt reduït. Aquests 

grans canvis seran el preludi de l’inici de la propera Era geològica, el 

Cenozoic, i de la fi de les grans plataformes carbonatades i llurs faunes. 

  

Durant el Cretaci inferior va existir una gran plana d’inundació on 

s’hi barrejaven les aigües marines i les continentals en un context 
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detrític i regressiu. Durant l'Aptià una transgressió va fer expandir les 

plataformes marines carbonatades però després es va tornar a un medi 

regressiu durant l’Albià. Aquest va produir la formació d’un gran 

extensió fluvial on es dipositaren les argiles riques en caolí explotades 

prop de Riodeva. Del Cenomanià al Senonià torna un context 

transgressiu amb calcàries someres. A finals del Cretaci (Maastrichtià) 

és quan aquesta conca es tanca definitivament degut al xoc de la placa 

Ibèrica contra la Europea i s'inicia la formació dels Pirineus. El context 

passa altre cop a regressiu. 

 

En resum, el Cretaci estava immers dins una gran conca marina 

molt somera i influenciada pel sediments continentals. Els materials 

marins foren bàsicament calcàries produïts per la forta activitat 

biològica sota un clima tropical humit. Els medis continentals hi 

jugaren un paper molt important en dos aspectes. En primer lloc al 

romandre molt propers al medi marí aportant grans quantitats de 

sediments fluvials (sorres i argiles), ambdós coloracions típiques dels 

medis tropicals (els medis tropicals impliquen una gran taxa d’oxidació 

sobre els sòls continentals pel que confereixen colors ocres als 

sediments resultants). I en segon lloc els medis continentals 

colonitzaven sovint l’ambient marí gràcies durant moments més 

regressius donant extenses planes d’inundació ocupades per llacs i 

aiguamolls. Pensem que tot aquest context succeïa en un mar de Tetis 

que s’estava reduint mentre l'Atlàntic s'obria. És a dir, la reducció del 
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Tetis implicava l’augment de la influència dels continents vers els 

sediments marins. 

 

Peu de foto: Reconstrucció del camarosaure trobat a Riodeva (Centre 

d’Interpretació de Riodeva). 

 

Fa prop uns 65 milions d'anys va finalitzar el Cretaci i s’inicia l’Era 

Cenozoica. Aquesta es troba dividida en dos grans períodes, el Paleògen 

i el Neògen. El Paleògen es subdivideix en tres èpoques: Paleocè, Eocè i 

Oligocè i el Neògen en Miocè, Pliocè i Plistocè. El molt anomenat 

Quaternari compren la part final del Pliocè i tot el Plistocè. 

 

Durant l’Era Cenozoica l’Atlàntic continuava obrint-se empenyent 

la placa Ibèrica contra l’europea. La zona entre la Ibèria i Europa, abans 
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colonitzada pel mar de Tetis, es va anar tancant i els sediments allí 

continguts varen començar a ser enlairats, deformats i encavalcats. El 

resultat de tot aquest procés de compressió entre el xoc de les dues 

plaques fou la formació de la Ibèrica, dels Pirineus i posteriorment de 

les Bètiques, avui dia encara en ascens. Podríem dir doncs que la mar 

Mediterrània representa un petit reducte de l’antic gran Tetis. 

Mentrestant dins la placa Ibèrica es crearen noves depressions que 

donarien lloc a entrades de braços de mar. Són depressions d’aquesta 

etapa la de l’Ebre i la d’Andalusia. En aquell moment, i degut a 

l’aixecament per forces de compressió, ventalls al·luvials i 

sedimentacions fluvials es dipositaren al peu d’una antiga serralada 

situada a l’est. 

 

En general, i durant el Paleogen, estem en un context de 

compressió sota l’orogènia Alpina. Aquesta va enlairà els materials 

mesozoics i paleògens deformant-los en plecs i encavalcaments. El cicle 

Alpí se'l divideix en tres etapes: una primera precompressiva que abasta 

des de l'inici del Permià superior i de tot el Mesozoic; una segona  

compressiva, que va tenir la seva hegemonia durant el Paleògen, i una 

tercera distensiva d'edat neògena que arriba fins l'actualitat. El 

Mesozoic queda dins la primera etapa precompressiva durant la qual 

certes zones de la geografia patiren enfonsaments progressius que 

donaren grans depressions. Aquestes zones a grans trets coincideixen 

amb els actuals Pirineus, Serralada Costanera Catalana, Serralada 
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Bètico-Balear i Serralada Ibèrica, aquesta última és on es troba 

Ademuz. Aquestes foren les àrees de sedimentació preferent. 

   

Tot aquest procés compressiu s’esdevé sobretot durant el període 

Paleògen (Cicle Alpí). De fet la compressió intensa es va iniciar durant el 

Paleocè i finalitzà en l’Oligocè, esdevenint el seu màxim durant l’Eocè. 

Durant aquesta fase es produeix l'aixecament en serralades i plegament 

dels materials mesozoics. Aquests processos tectònics compressius 

impliquen l’aparició d'importants relleus que donaran lloc a la seva 

erosió. Els sediments producte d'aquesta erosió es dipositaren de 

manera sincrònica als fenòmens compressius i per sobre del Mesozoic. 

Les discordances angulars entre el Paleògen i el Mesozoic a el Rincón de 

Ademuz en donen testimoni. Mentre s’inicia l’enfonsament de l'antic 

Massís de l'Ebre per donar lloc a l’actual Depressió de l'Ebre que 

configurà la principal conca sedimentària durant el Paleogen. 

 

Cal afegir que entre els 40 i 20 milions d’anys d’antiguitat 

s’intensifica el xoc de plaques. Ara la placa Africana que s’estava 

desplaçant cap el Nord topa amb la Ibèrica produint l’aixecament de les 

serralades Bètiques i Penibètiques formant-se les illes de Mallorca, 

Eivissa i Formentera. 

   

Durant el Neógen (de 24,6 a 2,5 milions d’anys) s’obre una nova 

fase tectònica de caràcter distensiu i que correspon a la tercera etapa 

del Cicle Alpí. Els processos tectònics d’estirament de l’escorça donen 
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lloc a falles normals generalitzades creant depressions com la de la 

Conca de Terol-Ademuz. Aquestes fosses, que formen part d'un gran 

sistema de rift des del Mar d'Alborán fins la Fossa del Rhin, foren 

omplertes per sediments durant el Miocè i el Pliocè. Així doncs fa uns 

24 milions d'anys va iniciar-se una nova fase distensiva per la 

península ibèrica. Aquest nou context va tenir com resultat la creació 

d'una gran fossa tectònica, més altres associades, conegut amb el nom 

de Corredor de València. És durant el Miocè inferior que la tectònica 

regional pateix aquest viratge. El buit originat permeté l’entrada de 

sediments arrancats per l’erosió a partir dels alts paleogeogràfics 

existents. 

A finals del Miocè la conca estava força plena de sediments i els 

dipòsits passaren a ser més lacustres i de planes d’inundació. Fou 

durant aquesta etapa que es formaren els sofres de Riodeva i les 

calcàries fossilíferes de Libros. 
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Peu de foto: Materials segurament paleògens discordants sobre el Triàsic 

(Salt de les Egües). 


