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PRESENTACIÓ

Els espais naturals protegits són indrets que tenen un gran interès per als ciutadans, atès que
en ells es pressuposa una natura en bon estat de conservació, i una visita als mateixos ha de
permetre gaudir de bons paisatges, i lobservació de moltes espècies de flora i fauna. Massa
sovint, però soblida el que sustenta aquesta natura, que és la base geològica, les roques i
minerals.
La geologia dun indret com el Parc Natural del Cadí-Moixeró constitueix, sens dubte, la peça
clau per entendre el perquè de les espècies danimals i plantes que hi viuen. El substrat rocós
condiciona el relleu, i amb aquest la climatologia, al permetre la creació de microclimes.
També dóna lloc a les característiques del terreny sobre el que ha de créixer la vegetació, i
per tant la condiciona. A la vegada que la vegetació la que permetrà la vida duna determinada
fauna.
Tot i aquesta importància, lestudi de la geologia dun espai protegit sovint no obté el
protagonisme que li pertocaria. Per aquest motiu, una iniciativa de la magnitud daquesta
guia geològica de camp del Parc Natural del Cadí-Moixeró i entorns representa una gran notícia
i mereix el nostre interès com a gestors, o tan sols curiosos visitants daquests indrets.
Fer-ho ajudats, a més, duna aplicació per a telèfons mòbils que complementa la guia, és a
més una important novetat tecnològica i didàctica, que ha de facilitar, encara més, endinsarse en la geologia del parc.
Descobrir la història de la Terra a través de les traces deixades pels moviments sísmics, lesclat
dels volcans, la feina incansable de lerosió o les formacions minerals, incloent el petroli, son
un atractiu important a la visita a aquest parc natural, que en el moment de publicar aquesta
guia celebra els seus trenta anys dhistòria.
Laventura que suposa desvetllar els secrets de muntanyes i valls, del perquè de les formes
generades per lerosió i del que tenim sota els nostres peus quan passegem pel parc, res tenen
a envejar a lobservació de la flora i la fauna daquesta zona.
Gaudir, doncs, duna agradable visita al Parc natural del Cadí-Moixeró, a la recerca dels secrets
geològics, és la millor forma de conèixer més a fons el parc i de fer un bon ús daquesta guia.

Jordi Garcia Petit
Director del Parc Natural del Cadí-Moixeró
Octubre del 2013
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ELS AUTORS

Albert Martínez Rius
Vaig néixer el 1956 i em vaig llicenciar en Geologia el
1978. Porto més de 30 anys cartografiant els Pirineus.
Vaig participar activament en el procés d'interpretació
de les principals estructures tectòniques que
conformen el Pirineu Oriental. He publicat desenes de
textos tant a nivell nacional com internacional. Tot i
així, continuo amb la il·lusió per la geologia de camp
i de poder fer-la arribar al conjunt de la societat.
Foto: M. Fortino

Sóc autor de material divers sobre la divulgació de la
geologia de diferents parts del Pirineu, com les guies
del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici i la del Parque Nacional de Ordesa, o bé la
col·lecció de diapositives sobre la formació dels Pirneus,
etc. Formo part del projecte d'Itineraris Geològics.

Marc Tudela Valencia
Vaig néixer l'any 1987 a Barcelona. Em vaig llicenciar
en Geologia el 2011 i el 2013 vaig finalitzar els estudis
de postgrau en hidrogeologia. He fundat Itineraris
Geològics amb l'objectiu de divulgar i fer accessible,
per al públic en general, els secrets de la geologia.
L'altra tasca a que em dedico és a fer cartografia
geològica.

Foto: A. Martínez

Tornant d'un dia de camp a la Serra del Catllaràs, a
tocar dels cims del Cadí, i amb el Pedraforca retallat a
l'Oest contra la llum rogenca d'última hora de la tarda,
em meravello una vegada més davant l'espectacle de
la natura. Fa cent milions d'anys totes aquestes
muntanyes eren un mar tranquil; avui fan quasi 2.500
metres d'alçada.
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ESTRUCTURA DE LA GUIA

Mapa topogràfic

MAPES
A les solapes hi ha el mapa topogràfic i el
geològic, amb els itineraris per facilitar la
situació del lector en tot moment.

Mapa geològic
!

!

Breu història dels Pirineus.
S

N

1

La geologia del Parc Natural del CadíMoixeró

Els paisatges esdevenen com a resultat de barrejar algunes
variables, com són: el tipus de roques, la tectònica i lerosió.

sediments

500 - 250 Ma. Durant el Paleozoic, es
dipositen milers de metres de
sediments.

ESCORÇA
MANTELL

300-251 Ma. Hi ha una col·lisió

continents. Es formen les
2 entre
muntanyes hercinianes i semplacen

ROQUES

roques ígnies.

La primera part és un resum dels principals
conceptes geològics que sutilitzen a la guia.
Són textos senzills, amb il·lustracions que
faciliten la seva comprensió.

Superfície erosiva

3

4

251 -250 Ma. Serosionen els relleus
formant una superficie erosiva.

TECTÒNICA

SÒCOL

250 -65 Ma. Es dipositen milers de
metres de sediments (cobertora) per
sobre de la superfície erosiva
(discordança erosiva), principalment
marins.

COBERTORA

EROSIÓ
SÒCOL

Encavalcaments
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70 -33 Ma. Hi ha una col·lisió entre
la placa Ibèrica i lEuropea
(orogènesi alpina). La compressió
desplaça i amuntega unitats
formant els Pirineus.

PAISATGE
ACTUAL
PIRINEUS
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La geologia del Parc és una combinació de tots els processos que s'han explicat fins ara. Les
seves muntanyes, valls i rius, són el resultat de diferents tipus de roca deformades per colossals
esforços i per la posterior erosió, fins a assolir el relleu actual. Per als geòlegs, la manera de
representar tots aquests processos es realitza mitjançant un tall geològic. Aquest tall és com
una espècie de radiografia del que hi ha a l'interior de les muntanyes.

Zona axial

33 - 0 Ma. Lerosió va modelant
lentament els relleus fins a donar
els paisatges actuals.

Si sintroduïssin tots els elements descrits anteriorment en una coctelera i s'agités, el resultat
daquest procés conformaria el paisatge actual del Parc, que queda geològicament explicat
en el tall de la pàgina següent.

Número de litinerari
Color de litinerari

Número
de la parada

Què hi veiem? La interpretació

Resum
1

EL PEDRAFORCA I GÓSOL, PEDRES,
LLEGENDES, CARBÓ I AIGUA

1

El Pedraforca és una de les muntanyes més
emblemàtiques de Catalunya. El seu nom no pot estar
més vinculat a la roca i a les llegendes: pedra-forca. A
demés, sota els seus peus, hi ha mines de carbó, que
han estat explotadadurant molts anys.

MIRADOR DEL PEDRAFORCA
Un còctel de roques, tectònica i erosió
Veiem una sèrie de muntanyes, de les quals destaca el Pedraforca amb una
forma característica.
La geologia ens explica perquè hi ha aquestes muntanyes precisament aquí i
perquè el Pedraforca té aquesta forma.

A la carretera que ens porta cap a Saldes, després del km 11, hi ha a la nostra esquerra,
el poble de Maçaners. Passat el poble, a uns 200 metres, hi ha un mirador on es pot
aparcar fàcilment.

Aquest itinerari, és molt accessible, doncs es fa en cotxe. Es pot fer tranquilament
en un matí i acabar dinant a les taules de Torrentsenta. La parada principal és per
veure la vista típica del Pedraforca. Aquesta muntanya, una de més emblemàtiques
de Catalunya, amb un nom totalment vinculat a la roca i a les llegendes: pedra-forca.
En realitat i sense voler-ho, és una perfecte descripció geomorfològica de les roques
que formen el pic. Dues barres de roques calcàries molt verticalitzades i separades
per roques més tobes, donen un relleu que recorda a una forca.
Sota els seus peus, a Saldes, hi unes mines de carbó, que durant molts anys ha estat
explotades i han marcat, en gran manera, als habitant daquesta zona i ha sigut el
motor de leconomia de la comarca.

Des daquest mirador podem gaudir duna
esplèndida panoràmica, que abarca a
lesquerra (sud) la serra del Verd, al centre,
el Pedraforca i a la dreta, la serra del Cadí
(nord).
Aquestes muntanyes estan aquí per una
sèrie de raons geològiques. Com hem
vist a la introducció, la col.lisió entre
plaques tectòniques origina les serralades
de muntanyes. En concret, els Pirineus

shan originat degut a la col·lisió entre la
placa ibèrica i leuropea.
Aquest xoc de grans magnituds dóna lloc
a uns esfroçoas de compressió que
deformen les roques, plegant-les, trecantles i amuntegant grans unitats tectòniques,
que anomenem mantells de corriment.

A lEspà podem admirar un esplèndit escull dhippurits, uns animals marins, més
discrets que els dinosaures, però que tenen el trist privilegi daver-se extinguit alhora.
Des de les ruines del castell de lacollidor poble de Gósol, podem veure una altra
imatge del Pedraforca no tant coneguda.
Per últim, al Torrentsenta podem veure i gaudir dunes fonts que brollen al peu de la
serra del Vert i que son la capçalera de lAigua de Valls, el principal afluent del
Cardener.
a Josa
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En cotxe

Cada itinerari està identificat amb un número
i un color. Primer hi ha el títol i un petit resum.

Saldes

lEspà

Aigua
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Unes icones ens indiquen si es fa en cotxe i/o
a peu i el grau de dificultat.
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En lesquema de la formació dels Pirineus de la imtrocucció, es mostra com sapilen
diverses unitats tectòniques. La zona del Pedraforca i Cadí es troba en la vertent
meridional i está assenyalada.

1695

2 km

Mapa itinerari
detallat
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Pedraforca
Tall detall
Encavalcaments

Riu de Saldes

Pedraforca

4

Fonts de Sorribes
Torrentsenta
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Descripció

A peu A peu amb
fàcil més pujada

Figures

Unes altres icones ens indiquen els temes
geològics que es veuen a litinerari.
La lupa ens indica el que es veu i el llibre el
que vol dir.

Hidrogeologia Tectònica Roques Geomorfologia Recursos
naturals Carst

APLICACIÓ PER A MÒBILS

Laplicació per a telèfon mòbil Tresors Geològics del Cadí ha estat concebuda per a complementar
les explicacions daquesta guia. Consisteix en un paquet de vídeos, en els quals es presenten,
in situ, les explicacions de les diferents parades. Té com a objectiu és facilitar la visualització
al camp dels diferents conceptes i les observacions de cada parada.
Funcionament
Sha de descarregar del Google Play Store i només és només compatible per a dispositius
amb el sistema operatiu Android. La trobareu amb el nom de Tresors Geològics del Cadí. Un
cop descarregada, cal seguir els passos que de manera senzilla la mateixa aplicació indicarà
per tal demmagatzemar els vídeos dels diferents itineraris.

Baixar els vídeos
Tornar enrera

B
B

A

C
Llistat dels vídeos ,
segons itineraris i
parades

Navegació a través de
mapes

Informació de laplicació

Interfície gràfica de la versió 1 de lApp
Tresors Geològics del Cadí.
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Una vegada tenim l'aplicació, caldrà baixar-se els vídeos al mòbil,
ja que a la muntanya, generalment, no hi ha cobertura d'Internet.
Recomanem fer-ho a través de wifi o amb una bona connexió.
Quan obrim l'aplicació, el nostre dispositiu ja detectarà si els vídeos
estan descarregats o no.
Per descarregar-los, haurem de clicar el botó (A). Després escollir
quin itinerari volem (D). Si volem els tres, caldrà repetit l'operació
per cadascun.

D

Un cop descarregats, laplicació els emmagatzemarà al dispositiu
i ja podrem visualitzar-los a qualsevol lloc.
Laplicació funciona de manera senzilla, i podrem accedir als vídeos
dels itineraris de dues maneres:

1- A través del botó Mapa (botó B), accedirem a un mapa de la
zona del parc, amb els itineraris localitzats dins uns requadres
amb el color característic de cada itinerari. Al clicar ens portaran
als mapes de detall dels itineraris.
En els mapes de detall només caldrà clicar sobre el número de la
parada per accedir als vídeos.
Pantalla d'accés a través de
Mapa (botó B).

Mapa de litinerari.

2- A través del botó Vídeos (botó C), que dóna accés

a un llistat dels tres itineraris i els vídeos que conté
cadascun.
Pantalla d'accés a
través de Vídeos

(botó C)
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Mapa de detall de
litinerari.

INTRODUCCIÓ
Aquesta guia neix amb lobjectiu de donar a conèixer els tresors geològics que el Parc Natural
del Cadí-Moixeró amaga. Aquest indret rep multitud de visitants darreu del món, atrets per
la seva bellesa paisatgística i els seus valors naturals, tan biòtics com geològics. Però sovint,
els valors geològics queden en segon pla, degut en gran part a la seva desconeixença. Així
doncs, la guia tracta dapropar al visitant al patrimoni geològic daquesta zona, conferint així
una visió més profunda del territori.
Dentrada, cal tenir en compte que tot aquest escenari on es desenvolupa la bellesa
característica de la serra del Cadí o la silueta única del Pedraforca té un origen
geològic. Ha calgut la conjunció de tota una sèrie de fenòmens geològics per a que
puguem gaudir daquest resultat paisatgístic avui dia. A més de tota una sèrie de
factors totalment condicionats per la pròpia geologia.
Els recursos naturals que hi ha en el subsòl han estat explorats i utilitzats per l'home
des de temps prehistòrics. Tant els recursos energètics com els recursos minerals
han estat i són imprescindibles per a la nostra societat. Però dençà de la revolució
industrial, sha realitzat una explotació excessiva daquests recursos, sobretot dels
dorigen fòssil, que no són renovables. Al Parc hi ha una petita mina de petroli i
multitud dantigues mines de carbó, que poden ser visitades. Saber don provenen
aquests recursos, i la quantitat de milions danys que calen per a que es formin, ens
ha de portar a una consciència més compromesa amb el medi ambient i a prioritzar
la utilització d'energies renovables no contaminants.
L'aigua, font de vida i energia entorn la qual shan desenvolupat totes les societats,
és tanmateix un recurs natural, i la seva presència o absència depèn també en gran
mesura de la geologia. Saber com es regulen els cabals dels rius i don neixen les
seves aigües ens ajudarà a comprendre el seu funcionament i a fer-ne un ús més
sostenible. El riu Llobregat o Bastareny, i les seves fonts dorigen subterrani, són un
bon exemple de com neixen els rius, i de com sutilitzen les seves aigües pel
desenvolupament econòmic de la zona.
Entendre el perquè de la forma del relleu no és solament important com a valor
paisatgístic, sinó també per entendre la ubicació de les poblacions des de temps
prehistòrics. La tectònica i l'erosió de les roques són els agents més importants a
l'hora de formar-se el relleu i, per tant, la situació de les poblacions. Com és el cas
de la Cerdanya, on els condicionants tectònics han donat lloc a una vall arrecerada
entre mig de les muntanyes. Aquestes característiques morfològiques li han donat
un clima benigne i alhora una defensa natural contra els enemics.
Des de lantiguitat, la gent ha hagut de tenir en compte el substrat rocós sobre el
qual construïa les seves cases. Castells o masies sempre estaven construïdes damunt
de terreny rocallós segur. Actualment, una branca de la geologia, la geotècnia,
estudia com és el subsòl per tal de poder fer obres sofisticades, com grans edificis,
ponts o túnels.
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Aflorament dhippurites de lEspà (A. Martinez )

?

De què està formada la Terra?

La Terra està formada per tres grans capes: el nucli, el
mantell i l'escorça

El planeta Terra està format per materials rocallosos organitzats en capes concèntriques segons
la seva densitat. Aquests són: nucli, mantell i escorça. Al nucli és on es concentren els materials
més densos, amb una pressió i temperatura major, i a lescorça els més lleugers. La vida sha
desenvolupat a la capa més externa de lescorça. Fins i tot els relleus que apareixen arreu son
només el producte dels diferents processos geològics que afecten a l'escorça.
Escorça continental
Ma
n

Ma

ll ll
t en t e

Nucli

Escorça Escorça
continental oceànica

Lescorça està dividida en plaques
tectòniques que floten i es mouen damunt
del mantell

7 km

30 km

Lescorça terrestre es pot imaginar com una
capa de materials lleugers flotant sobre els
materials més densos del mantell. Està
dividida en diversos fragments, que són les plaques tectòniques. Dins el mantell, les altes
temperatures procedents del nucli formen cèl·lules convectives sobre les que suren i es mouen
les plaques tectòniques. El fet que existeixin continents i oceans es deu a una diferent
composició de lescorça, ja que en els oceans és més densa i fina (escorça oceànica) i en els
continents és més lleugera i gruixuda (escorça continental).
Mantell

PLACA
AFRICANA

PLACA
PACÍFICA
PLACA
SUDDAMERICANA

Mapa de les plaques tetòniques

PLACA
PACÍFICA

PLACA
INDO-AUSTRALIANA
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?

De què està formada lescorça?

Com ja sha assenyalat, lescorça està formada pels materials més lleugers del planeta, que
al llarg de milions danys han anat ascendint en forma de magma fins a la superfície, formant
lescorça terrestre. Aquest procés ha donat lloc al que es coneix com el cicle de les roques.

L'escorça terrestre està formada per roques ígnies,
sedimentàries i metamòrfiques. Aquestes roques es
formen durant el procés conegut com El cicle de les
roques.
El cicle de les roques:
Les primeres roques en formar-se, producte de la solidificació dels magmes que ascendeixen
des del mantell terrestre, són les roques ígnies. Aquestes, un cop formades i exposades als
diferents agents atmosfèrics, van ser erosionades lentament, convertint-se en petites partícules
que sacumulen i formen les roques sedimentàries.
Les roques sedimentàries, igual que les ígnies, poden
patir transformacions en ser sotmeses a altes pressions
1
i temperatures, donant lloc a la formació de roques
metamòrfiques. Tard o dhora totes les roques acaben
o bé tornant al mantell, on són foses, o bé tornant a
la superfície, fent que el cicle de les roques no s'aturi
mai.

2

C O N C A

1- Roques ígnies originals procedents del mantell terrestre.

SEDIMENTS 1

2- Aquestes roques serosionen i el seus fragments son
transportats i sedimentats en conques on es formen les
roques sedimentaries.

3
T E C T Ò N I C A

4

ROCA
METAMÒRFICA
(sediments 1)

3- Degut a processos compressius que provoquen la
deformació i l'acumulació dels materials, els sediments
poden arribar a molta profunditat, on les altes pressions i
temperatures els transformen en roques metamòrfiques.
També poden tornar a haver-hi intrusions de roques ígnies.

ROCA
ÍGNEA

C O N C A
SEDIMENTS 2

4- Aquestes roques tornaran a la superfície on serosionaran
de nou i donaran lloc a noves roques sedimentàries. Aquest
cicle es va iniciar fa milions danys i continua sense aturarse.
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Quins tipus de roques hi ha?
Provenen del refredament i cristal·lització del material fos o semifós
procedent del mantell, anomenat magma. Si el refredament de la roca
es dona en profunditat, la roca resultant s'anomena plutònica; si el
magma arriba a la superfície es transforma en lava, i la roca resultant
s'anomena volcànica.

Exemple de roca plutònica: roca
granítica a Martinet.

Exemple de roca volcànica a
Prat d'Aguiló.

Es formen a partir de l'acumulació o precipitació de sediments
en una conca. Aquests sediments es converteixen en roca a
través d'un procés conegut com a diagènesi. Dintre del Parc
afloren roques sedimentàries de dos tipus: detrítiques i
carbonatades. Les roques detrítiques són aquelles procedents
de l'erosió d'una roca font en petites partícules i de la seva
acumulació en una conca. Les roques carbonatades són
aquelles formades a partir de l'acumulació de petites restes
d'organismes i de la precipitació del carbonat de calci dissolt
en l'aigua.

SEDIMENTÀRIES

Exemple de roca carbonatada:
calcàries de la Serra del Cadí.

Exemple de roca detrítica:
argiles i gresos vermells de
Castellar de n'Hug.

METAMÒRFIQUES

És la transformació de qualsevol tipus de roca que es veu
sotmesa a pressions i/o temperatures prou altes com per
alterar els seus minerals. Les condicions per a que es formin
aquest tipus de roca es donen en zones de col·lisió de plaques,
a grans profunditats o en contacte amb magmes procedents
del mantell.

Exemple de roca metamòrfica: les argiles que es
sotmeten a un cert grau de metamorfisme es
converteixen en pissarres, com les de Castellar de
nHug.
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Per què es formen les serralades de
muntanyes?

Les plaques tectòniques xoquen entre elles deformant i
amuntegant les roques.
Les corrents convectives que es produeixen en el mantell fan que les plaques tectòniques es
moguin entre elles. Quan les plaques es separen, es produeixen esforços extensius que aprimen
l'escorça, provocant l'ascens de nous materials des del mantell i generant el que es coneix
com a "rift". Un exemple seria la dorsal Atlàntica. Quan les plaques xoquen entre elles es
produeix una col·lisió, on els esforços són compressius i es forma una serralada. La formació
de relleu degut al xoc de plaques tectòniques s'anomena orogen

Serralada de
muntanyes (orogen)
Rift
Escorça
continental
Manell

subducció

ESTAT INICIAL

EXTENSIÓ

COMPRESSIÓ

Les roques sedimentaries s'organitzen segons el principi
de superposició de capes.
El principi de superposició de capes explica que quan es forma una roca sedimentària, la
primera capa a dipositar-se sobre la conca, la més antiga, semplaçarà a la part baixa de la
roca. En canvi, les últimes
capes a dipositar-se, les més
Conca sedimentària
modernes, són les que
queden a la part alta de la
roca. Cadascuna daquestes
MODERN
capes sanomena estrat.
4
Lordre en que es disposen les
3
capes de diferents edats dintre
duna conca sedimentària és
2
el que es coneix com a
1
Sediments
columna estratigràfica.
ANTIC
Si trobem capes amb l'ordre
capgirat és que hi ha
intervingut la tectònica.
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Columna estratigràfica
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Com es deformen les roques?

Els esforços extensius produeixen falles normals, mentre
que els esforços compressius produeixen falles inverses.
Com sha indicat, els esforços tectònics poden ser tan de compressió com dextensió. Aquests
esforços deformen i trenquen les roques. Quan una roca es trenca, ho fa a través de fractures
anomenades falles, mentre que si només es deforma, ho fa mitjançant plecs.
Quan els esforços són extensius, les roques es separen entre elles mitjançant el que sanomena
falles normals. Si un bloc de roca s'enfonsa, degut a l'acció d'una sola falla normal, es forma
un semigraben, mentre que si ho fa degut a l'acció de dues falles s'anomena graben.
Si els esforços són compressius, les roques sapilen unes sobre les altres, mitjançant falles
inverses. Si hi ha un desplaçament horitzontal significatiu duna roca per sobre duna altra,
s'anomena encavalcament. Les unitats desplaçades mitjançant encavalcaments s'anomenen
mantells de corriment.

ESFORÇOS TECTÒNICS
COMPRESSIÓ

EXTENSIÓ
Si es separen es produeixen esforços dextensió,
o sigui estirant en sentit oposat.

Pel contrari, quan es produeix una col·lisió, els
esforços tectònics són de compressió, o
dapretament.

pla de falla

Falla normal

Fossa tectònica
o graben

Falla inversa

Mantell de
corriment

Semigraben
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El temps geològic

El temps geològic es mesura en milions d'anys. Per delimitarlo, els geòlegs han definit una taula del temps geològic, amb
les divisions: era, període, època i edat.

Primers ocells

Comencen
els dinosaures

145 M.a.

Comencen a abundar
petits mamífers

200 M.a.
250 M.a.

Extinció dels
dinosaures
Comença una gran
expansió dorganismes
Primeres
plantes
Origen
de la vida

300 M.a.

65 M.a.
540 M.a.

Expansió dels
mamífers

Home modern

490 M.a.
445 M.a.415 M.a.

Inici de la Terra

4.500 Milions danys

Primeres plantes
vasculars

350 M.a.

Primers
peixos

Primers
anfibis

2,7 M.a.
0

La Terra té 4.500 milions danys, per tant, quan es parla de les diferents èpoques geològiques
s'està parlant de fets que van tenir lloc fa molts milions danys. Els geòlegs, per poder manegar
aquestes xifres, han creat una classificació del temps amb una sèrie de noms (taula del temps).
Aquesta taula del temps es basa en diferents esdeveniments que han tingut lloc a cada època.
Entre els 4.000 i 540 milions danys, la precisió és molt vaga i comprèn períodes molt grans,
ja que es compta amb poca informació sobre aquesta època.
Fa uns 540 milions danys, la vida comença a diversificar-se. Fins aquest moment, els organismes
eren petits i unicel·lulars o pluricel·lulars molt simples. A partir daquesta data, aproximadament,
els organismes es fan més complexos i cada vegada més abundants, amb una evolució que
ha seguit un procés imparable d'augment de la complexitat fins al moment actual.
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Taula del temps geològic
ÈPOCA + EDAT
PERÍODE
Q

5

30

C

MIOCÈ
23,8

OLIGOCÈ

100

130

CRETÀCI

210

E

200

230

M

220

TRIÀSIC

SUP.

MITJÀ

EOCÈ

LUTECIÀ
CUISIÀ
ILERDIÀ

MAASTRICHTIÀ
CAMPANIÀ
SANTONIÀ
CONIACIÀ
TURONIÀ
ALBIÀ

390
410
430

CARBONÍFER
DEVONIÀ
SILURIÀ

450
470
490
510
530

ORDOVICIÀ

JURÀSSIC

C
I

PERMIÀ

99

NEOCOMIÀ
MALM
DOGGER
LIAS
199

TRIÀSIC

370

O

350

Z

330

O

310

E

290

65,0

145

251
270

54,3

APTIÀ
BARREMIÀ

240

L

G E O L Ò G I C

JURÀSSIC

S

180
190

T E M P S

O

160
170

P A

E N

150

Z

140

BARTONIÀ

PA L E O C È
S U P.

110
120

C R E T A C I

90

C

80

33,7

PRIABONIÀ

INF.

70

P A L E O G E N

O
N

65

INFER.

60

C

55

I

M I L I O N S

50

PALEOGEN

E

45

O

D 

35
40

5,3

GARUMNIÀ
(FACIES)

25

I

20

NEOGEN

O

15

Z

A N Y S

10

0 Ma
1,7

PLISTOCÈ

PLIOCÈ

N E O G E N

0

ERA

KEUPER
MUSCHELKALK
BUNTSANDSTEIN

251

CAMBRIÀ

550

560

4.600

PRECAMBRIÀ
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On es situen el Parc Natural del CadíMoixeró i el Pedraforca?

Es troben a la vessant Sud de la part oriental dels Pirineus.
Una serralada que va des de la mar Mediterrània fins
lAtlàntic.
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Els Pirineus es van formar durant l'orogènesi alpina.

L'orogènesi Alpina ha suposat el mateix
procés de construcció de relleu que
laparició de serralades tant importants
com els Alps o l'Himàlaia. En el cas de la
formació dels Pirineus, la construcció de
relleu va ser conseqüència del xoc entre
la Placa Ibèrica i la Placa Europea.
Aquest procés va durar més de 45 milions
d'anys, des de finals del Cretaci superior
fins a l'Oligocè.
En la següent pàgina es mostren els
diferents episodis que han esdevingut
durant el procés de formació i
deformació de les roques que avui dia
formen els Pirineus.
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Placa Europea
PIRINEUS
Placa
Ibèrica

Placa Africana
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Breu història dels Pirineus.
S

N
sediments

1

500 - 250 Ma. Durant el Paleozoic, es
dipositen milers de metres de
sediments.

ESCORÇA
MANTELL

2

300-251 Ma. Hi ha una col·lisió
entre continents. Es formen les
muntanyes hercinianes i semplacen
roques ígnies.

Superfície erosiva

3

4

251 -250 Ma. Serosionen els relleus
formant una superficie erosiva.
SÒCOL

250 -65 Ma. Es dipositen milers de
metres de sediments (cobertora) per
sobre de la superfície erosiva
(discordança erosiva), principalment
marins.

COBERTORA

SÒCOL

Encavalcaments

5

70 -33 Ma. Hi ha una col·lisió entre
la placa Ibèrica i lEuropea
(orogènesi alpina). La compressió
desplaça i amuntega unitats
formant els Pirineus.

PIRINEUS

6

Zona axial

33 - 0 Ma. Lerosió va modelant
lentament els relleus fins a donar
els paisatges actuals.
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La geologia del Parc Natural del CadíMoixeró

Els paisatges esdevenen com a resultat de barrejar algunes
variables, com són: el tipus de roques, la tectònica i lerosió.

ROQUES

TECTÒNICA

EROSIÓ

PAISATGE
ACTUAL
La geologia del Parc és una combinació de tots els processos que s'han explicat fins ara. Les
seves muntanyes, valls i rius, són el resultat de diferents tipus de roca deformades per colossals
esforços i per la posterior erosió, fins a assolir el relleu actual. Per als geòlegs, la manera de
representar tots aquests processos es realitza mitjançant un tall geològic. Aquest tall és com
una espècie de radiografia del que hi ha a l'interior de les muntanyes.
Si sintroduïssin tots els elements descrits anteriorment en una coctelera i s'agités, el resultat
daquest procés conformaria el paisatge actual del Parc, que queda geològicament explicat
en el tall de la pàgina següent.
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Tall geològic

S

N

FOSSA DEL
PENEDÈS

CONCA DE LEBRE

Montserrat

(m)

Manresa

Anticlinal de
Súria

UNITATS AL·LÒCTONES
Serra del

Enc. de
Cadí La Cerdanya
Vallfogona Pedraforca

Anticlinal de
Cardona

(m)

2500

2500

0

0

-2500

-2500

-5000

-5000

-7500

(Vergés, 1999)

-7500

Miocè
Oligocè
Paleocè
Eocè inferior-superior

Estefano-Permià
Triàsic
Juràssic
Cretaci inferior
Cretaci superior

Sòcol hercinià

Aquest és un tall geològic simplificat des dels Pirineus fins a la costa. A la dreta hi ha les
diverses estructures apilades (mantells de corriment) que formen els Pirineus. Lencavalcament
basal (encavalcament de Vallfogona) separa les unitats al·lòctones (mantells de corriment)
de lautòcton (conca de lEbre).
Cap al centre de la conca, els materials estan poc deformats (plegats). Cap al Sud es situen
les muntanyes de Montserrat, formades per conglomerats eocens i oligocens. A lextrem
meridional es troben les fosses tectòniques del Vallès i Penedès, amb materials del Miocè.

Enc. de
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R
E
P
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S-N
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((m)
2
2500
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M A N T E L L

D E L

C A D Í

-2500
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-7500

Aquest tall il·lustra detalladament lestructura de la zona del Parc. Hi ha representades les tres
estructures principals. A la part més alta es posiciona el mantell superior del Pedraforca. A
continuació semplaça el mantell inferior del Pedraforca. Seguidament, subica el mantell del
Cadí. Els materials situats a la part inferior i cap al sud pertanyen a la conca de lEbre, que
estan poc deformats.
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Prop d'on Cadí amb lo Cadinell encaixa
s'alça el doble turó de Pedraforca;
és del castell la inderrocable forca,
feta, si cal, a mida d'un gegant.
Jacint Verdaguer. Canigó. Cant IV, lo Pirineu

Pic del Pedraforca des de Turbians (foto: A. Martinez )

1

EL PEDRAFORCA I GÓSOL: PEDRES, CARBÓ,
AIGUA I LLEGENDES
El Pedraforca és una de les muntanyes més
emblemàtiques de Catalunya, amb un nom que indica
una forta vinculació amb la geologia: pedra-forca.
Geologia i llegendes configuren el caràcter de la zona.
Sota els seus peus hi ha les mines de carbó, que els
habitants de la zona han explotat durant molts anys.

Aquest itinerari és molt accessible, amb la possibilitat de realitzar-se en cotxe. Es pot fer
tranquil·lament en un matí i acabar dinant a les taules de Torrentsenta. La parada principal
es situa al mirador del Pedraforca. El nom daquesta muntanya és, sense pretendre-ho, una
perfecta descripció geomorfològica de les roques que formen el pic. El Pedraforca es configura
per dues barres de roques calcàries dures, molt verticalitzades, separades per margues més
toves a lEnforcadura.
Sota els seus peus, a Saldes, hi trobem unes mines de carbó que durant molts anys han estat
explotades i han marcat, en gran mesura, la vida dels habitants de la zona, doncs suposaven
el motor econòmic de la comarca.
A lEspà es pot admirar un esplèndid escull dhippurits, uns animals marins que convisqueren
i sextingiren alhora que els dinosaures.
A més, des de les ruïnes del castell de lacollidor poble de Gósol, es pot veure una altra imatge
del Pedraforca no tant coneguda.
Per últim, a la Torrentsenta podem veure i gaudir de les fonts que brollen al peu de la Serra
del Verd. Són la capçalera de lAigua de Valls, el principal afluent del riu Cardener.
.
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MIRADOR DEL PEDRAFORCA
Un còctel de roques, tectònica i erosió

1

Dentre totes les muntanyes que es poden observar, destaca el Pedraforca per
la seva silueta característica.
A través de la geologia podem explicar com es van formar aquestes muntanyes
i per què el Pedraforca té aquesta forma tant distingible.

Circulant per la carretera que porta cap a Saldes, després del km 11, descobrim a mà
esquerra el poble de Maçaners. Passat el poble, a uns 200 metres, hi trobem el mirador
de la parada principal, on es pot aparcar fàcilment.

Des daquest mirador podem gaudir duna
esplèndida panoràmica del Pedraforca, que
comprèn a lesquerra (Sud) la Serra del Verd,
al centre el Pedraforca, i a la dreta la serra
del Cadí (Nord).
Aquestes muntanyes es defineixen per
diverses raons geològiques. Com sha mostrat
a la introducció, la col·lisió entre plaques
tectòniques ha originat laparició de les
serralades, és a dir, del conjunt de muntanyes.

S

Pedraforca
Tall detall

Els Pirineus, en concret, van néixer degut a
la col·lisió entre la Placa Ibèrica i lEuropea.
Amb aquest xoc de grans proporcions, que
va durar més de 45 milions danys, es van
produir tota una sèrie desforços tectònics
compressius.
Les roques es van deformar plegant-se,
trencant-se i amuntegant-se en grans unitats
tectòniques anomenades mantells de
corriment.

Mantells de
corriment

N

Encavalcaments

En lesquema de la formació dels Pirineus, situat a la pàgina 19 de la introducció, es mostra com sapilen
aquests mantells de corriment. Aquí podem veure com la zona del Pedraforca i del Cadí es troba en la
vessant meridional i està assenyalada amb un requadre.
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S

Pedraforca
Serra del
Verd

Coll del
Verdet

Saldes

Cadí

N

Mirador

~110 Ma
~45 Ma
~70 Ma

~61 Ma

~110
~89 Ma
Ma

Mantell superior
del Pedraforca

~45 Ma

~70 Ma
~61 Ma

Mantell inferior
del Pedraforca

Pollegó
inferior

Pollegó
superior

Enforcadura

Mantell
del Cadí

Perquè té aquesta forma?
Si realitzem una ampliació a la visió del
Pedraforca, observem que els Pollegons
corresponen a dues barres
verticalitzades de calcàries separades
per un nivell de margues, disposades
a lEnforcadura.
Com que les calcàries són més dures
que les margues, lerosió diferencial
dunes i altres ha conferit aquesta
forma tant característica.

CALCÀRIES

MARGUES

CALCÀRIES
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La composició geològica
Com sha descrit, la muntanya del Pedraforca
està formada per dues barres potents de
calcàries separades a lEnforcadura per una
capa de margues. Si centrem latenció als
diferents elements que configuren la
panoràmica, podrem detectar les següents
característiques:
-A la dreta del coll del Verdet hi ha unes capes
plegades en forma còncava, formant el que
sanomena un plec sinclinal.
-A la part baixa, sobserven unes capes de
calcàries inclinades cap el Sud.
-A la dreta es situa la serra del Cadí, formada
també per capes de calcàries inclinades cap
al Sud.
-A la zona de Saldes, a la part Sud de la
muntanya, apareixen unes capes de color
gris, que corresponen als carbons que
sexplotaven a les mines del Pedraforca.
-A lextrem esquerra de la panoràmica es
mostren els conglomerats vermells del coll
de la Trapa.
Tots aquests elements formen part de les

diferents unitats geològiques que conformen
el Pedraforca: la part més alta és el Mantell
Superior del Pedraforca, per sota, el Mantell
Inferior del Pedraforca i la més inferior és el
Mantell del Cadí. Analitzant ledat mitja de
cada unitat, es pot detectar que la situada a
la part alta és la més antiga (110 Ma), mentre
que la situada a la part baixa és la més
moderna (45 Ma).
Aquest fet no concorda, però, amb el principi
de la superposició dels sediments (pàgina
de la introducció), doncs indica que els
sediments de la part baixa haurien de ser
més antics que els de la part alta. Aleshores,
què ha passat?
La resposta a aquesta qüestió es troba en la
tectònica: quan es van formar els Pirineus,
les forces compressives van amuntegar
diferents mantells de corriment, que es van
anar emplaçant un per sota de laltre. El
primer en emplaçar-se va ser el Mantell
Superior del Pedraforca. El segon, que es va
ubicar per sota del primer, va ser el Mantell
Inferior del Pedraforca. El darrer en col·locarse, i per tant més modern, va ser el Mantell
del Cadí.

Eocè (33-55 Ma)

~45 Ma

calcàries i margues

Garumnià (55-67 Ma)

~61 Ma

conglomerats Coll de la Trapa
argiles i gresos vermells

Cretaci superior (67-99 Ma)

~70 Ma

carbó (lignit)
margues i calcàries

Cretaci Inferior (99-145 Ma)
Juràssic (145-199)Ma)

~110 Ma

calcàries i margues

Triàsic (199-228 Ma)

calcàries
argiles i guixos

Fixeu-vos amb la llegenda. Aquí els materials estan disposats com una columna estratigràfica, o sigui com
hauria de ser la seva disposició norma: el més antic a baix i el més modern a dalt, si no shaguessin formats
aquests mantells de corriment.
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Com es van formar aquests mantells de corriment?
A la figura següent es mostra un esquema de com es van emplaçar aquests mantells.
S

N
~110Ma

1
mantell superior
del Pedraforca

2

Durant el Cretaci Inferior (145 - 99
m.a.), la Placa Ibèrica es separa de
lEuroasiàtica. Això provoca esforços
dextensió que produeixen falles
normals, on es dipositen sediments.

A principis del Cretaci Superior (99 m.a.),
canvia el règim tectònic i es produeix una
col·lisió entre les dues plaques. Es donen
esforços de compressió, i el que era una
falla normal es converteix en un
encavalcament. Es forma el mantell
Superior del Pedraforca.

~70 Ma

Durant el Cretaci Superior (99 -67 m.a.),
mentre semplaça el mantell anterior, es
van dipositant nous sediments al seu
davant.

3
mantell inferior
del Pedraforca

A lEocè (45 m.a), la compressió continua,
i els sediments dipositats durant el Cretaci
Superior sencavalquen per sobre dels
formats durant aquesta nova època. Es
forma el mantell Inferior del Pedraforca.

~45 Ma

4
mantell superior
del Pedraforca
figura de la
pàgina
anterior
~25 Ma

mantell inferior
del Pedraforca
mantell
del Cadí

Finalment, durant lOligocè (25 m.a.),
sacaba demplaçar el darrer mantell de
corriment dels Pirineus, per sobre ja de
la Conca de lEbre. És el mantell del Cadí.

5
EROSIÓ

ROQUES
6

TECTÓNICA

Des daquest moment, lerosió continua
implacable, destruint els relleus que la
tectònica va formar.
Les tarteres de la muntanya són un bon
exemple de com es van erosionant les
roques i sacumulen en llocs com
lEnforcadura
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LES LLEGENDES DEL PEDRAFORCA
La forma de forca tant característica daquesta
muntanya ha originat nombroses llegendes.
La forca sovint sassocia al diable, pel que les
històries de la muntanya tenen sempre com
a protagonistes les forces maquiavèl·liques
utilitzades per bruixes i dimonis.
Una de les llegendes explica que a la nit de
Sant Silvestre, el 31 de desembre, les bruixes
celebraven al cim un aquelarre. Però es van
començar a barallar i es va iniciar un gran
enrenou. La gent de Saldes, atemorida, es va
encomanar a Sant Miquel, que va baixar del
cel i amb un cop despasa va dividir la
muntanya en dues parts. Així va segregar les
bruixes en dos grups, situats en cadascun
dels Pollegons, separats per lEnforcadura.
Es diu que les tarteres són el record de la
trencadissa de roques daquell fabulós cop
despasa.
Una altra llegenda, en canvi, indica que dalt
del cim hi havia un castell majestuós on hi
vivia el senyor de totes les valls del voltant.
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Era una persona justa i bondadosa. Però,
degut a les males influències dun nouvingut,
es va tornar cruel i ambiciós. Així doncs, la
gent de la zona va anar a buscar consell a
una velleta de Gresolet, qui va aconsellar de
demanar ajut als àngels i que cadascú es
tanqués a casa sense fer cas dels sorolls que
es sentissin.
Daquesta manera, a la nit es van sentir uns
xiscles esgarrifosos i un gran terrabastall, com
si fos un terratrèmol. El nouvingut no era
altre que el dimoni, que xisclava en la lluita
contra els estols dàngels. Al cap de tres dies
els sorolls van acabar, i dentre un núvol de
pols va aparèixer la muntanya, sense castell
i amb forma de forca de diable. La tartera es
va formar amb les pedres del castell que
queien pendent avall. Els àngels van salvar
al senyor del castell, amb la promesa de que
seria perdonat quan en una nit refés la torre
del ledifici. Per això es diu que a les nits se
sent soroll de pedres, però al matí tot torna
a ser com abans.

2

MINES DE CARBÓ
La riquesa del subsòl
Observem unes roques de colors gris i negre. Són roques amb un carbó
anomenat lignit.
Fa quasi 70 milions danys, aquí hi havia zones pantanoses amb abundant
vegetació, que van donar lloc al carbó.

Seguim la carretera cap a Gósol. Un cop passat el primer trencall cap a Saldes, trobem
a un kilòmetre un altre trencall a la dreta indicant el Refugi Estasen i el Mirador de Gresolet.
Lagafem, i tant bon punt ens incorporem, podem aparcar el cotxe a la banda dreta de la
pista.

Al principi daquesta desviació, que va cap al mirador de Gresolet, afloren uns materials de
color grisos i ocres. Es tracta dunes capes força verticals, formades per una alternança de
materials detrítics consistents en gresos i argiles i capes de carbó. Daquestes roques sextreia
el carbó, que sexplotava a lantiga Mina del Pedraforca.
Només cal buscar una mica per terra per trobar nombrosos fragments de carbó, provinents
del runam de la mina, que queda just per sobre de laflorament. Aquest runam està actualment
tant ben restaurada que és fa difícil de reconèixer, essent un excel·lent exemple del què és
una bona restitució paisatgística

Antiga explotació
a cel obert

Runam

Capes carbonoses
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A uns 30 metres en direcció nord des de
lentrada de la pista, apareix al costat esquerra
de la carretera una capa de material fi de
color gris. Es tracta duna roca anomenada
lutita, formada per lacumulació de petits
fragments daltres roques en el fons duna
conca. Si observem amb atenció
,
detectarem que a més de la fracció detrítica,
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aquesta roca està formada per nombrosos
trossets de closques blanques i fragments
dun material de color negre. Les closques
són restes duns bivalves que vivien en aigües
de llacs i zones pantanoses. Els trossets negres
són fragments de restes vegetals, que amb
el pas del temps shan acabat convertit en
carbó. Què ens diu tot això?

Com es forma el carbó?

Vegetació

Llac

A partir de les observacions fetes en aquest
aflorament, podem deduir tot un seguit
dinformació:
Vegetació
morta

La presència de closques de fauna lacustre
denoten que aquesta zona abans era un llac.
Els fragments de vegetals carbonitzats indiquen
que al voltant daquest llac hi havia matèria
orgànica vegetal que es va anar dipositant a poc
a poc al fons en morir.

Sediments amb
matèria orgànica
vegetal

Daquesta manera es pot traçar una seqüència
desdeveniments que conformen un paisatge
com el que es mostra a lesquema:
A finals del Cretaci Superior (65 m.a.),en una
època anomenada Garumnià, el clima de la zona
és tropical i afavoreix el creixement intens de
vegetació llenyosa tipus manglar.
El paisatge està format per llacunes daigua dolça
alimentades per una intensa xarxa fluvial. Les
restes de vegetació sacumulen al fons de llacs i
rius on són coberts pels sediments.

Acumulació de sediments
amb matèria orgànica
vegetal

Un cop enterrats, els bacteris aeròbics i els fongs
descomponen la cel·lulosa i generen la torba,
que a la vegada es cobreix per noves capes de
sediment.

Carbó

Mina

A m es u ra q u e es va s o te r ra nt , e l s
microorganismes aeròbics deixen pas als
anaeròbics. Cada vegada hi ha més pressió i la
temperatura va augmentant, donant pas a
diferents processos bioquímics i geotèrmics que
acaben transformant les restes vegetals en carbó.
A una profunditat dentre 200 i 400 metres, la
torba es converteix en lignit, que es el carbó que
veiem en aquesta parada.
Si continua el procés, cada vegada augmenta
més la proporció de carboni i es converteix en
hulla.

Carbó

Galeries

Per últim, en el darrer estadi es transforma en
antracita, que és el carbó de més qualitat. Quanta
més qualitat té el carbó, menys contamina i major
és el seu poder calòric.
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La conca minera de lignits de lAlt Berguedà
Com sha pogut comprovar a la parada
anterior, a la part inferior del Garumnià hi
ha nivells que contenen lignits. Aquest carbó,
malgrat que només es troba en el Garumnià
del Mantell Inferior del Pedraforca, té una
extensió areal molt gran, i aflora des de la
zona de Malanyeu i la Nou (al costat est del
Llobregat) fins a lEspà (als peus del
Pedraforca).
Ja antigament els habitants de la zona
coneixien lexistència del carbó. Sovint
trobem que les masies estan alineades sobre
la capa del carbó, ja que daquesta manera
podien baixar al soterrani per anar extraientlo a poc a poc, segons les seves necessitats.
Els primers indicis dexplotació minera a
escala industrial es remunten a lany 1.781,
quan es va constituir una empresa per
explotar els recursos miners de la comarca,
però va tancar el 1.794, degut a locupació
de lexèrcit francès.
Per posar realment en marxa lexplotació dels

(Foto: Carbones de Pedraforca S.A.)
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recursos miners, es va haver desperar fins a
finals del segle XIX, quan el desenvolupament
industrial de Catalunya va engegar una sèrie
dinfraestructures a la comarca. Es va
construir la línia de tren de Manresa a Olvan,
la fàbrica de ciment del Clot del Moro a la
Pobla de Lillet, i una posterior prolongació
de la línia de tren. Les necessitats de
combustible per a sostenir les nombroses
empreses que es van instal·lar a la zona van
propiciar la creació de vàries empreses
mineres, com Carbones de Berga, que
explotava els carbons de la zona del Llobregat,
Sant Corneli i Fígols, Carbones Pedraforca
a Saldes, i les de Peguera i Cercs
posteriorment.
Els anys de màxima producció van ser els de
la dècada dels 60. Després la producció va
anar davallant, degut a lalt preu i a la mala
qualitat del lignit, que no era competitiu amb
el carbó portat de fora dEspanya. Lany 1970
va tancar Carbones de Berga. Carbones
Pedraforca es va mantenir fins el 1987.

Els sistemes dexplotació de la mina del Pedraforca
Les mines del Pedraforca es van començar a
explotar de manera important lany 1931 per
la societat "Carbones Pedraforca S.A.",
juntament amb la mina Clara, explotada per
"Carbones del Cadí", tristament coneguda
per l'accident del 1944, on una explosió de
gas grisú va ocasionar 34 víctimes. Des dels
seus inicis, els mitjans tècnics van anar
evolucionant i la producció va passar de
10.000 tones/any el 1943 a 80.000 tones/any
el 1985.

En arribar a la capa, s'excavava una galeria
superior i una inferior amb unes màquines
molt potents. Amb barrinades verticals
sexplotava una zona, i a la part inferior una
pala extreia les runes i les portava cap a
l'exterior a través de cintes transportadores.
Les màquines que excavaven les galeries
tenien unes erugues que permetien avançar
a mesura que s'obrien camí. Per excavar la
roca utilitzaven un braç mecànic acabat amb
una pinya de pues molt dures que, en girar
amb força, arrencava el material fent-lo caure
a les cintes transportadores.

En aquesta zona les capes són verticals, pel
que el sistema d'explotació fins l'any 1985
va ser dut a terme amb el mètode clàssic de
testeres. Mitjançant barrinades s'anaven
realitzant cambres més o menys rectangulars,
en forma descala invertida. A mesura que
l'explotació anava avançant, i amb lobjectiu
d'aguantar les parets de les zones ja
explotades, es col·locaven uns travessers de
fusta que alhora permetien als miners pujar
i baixar.

La zona d'avanç era la més perillosa, ja que
és on s'alliberava més quantitat de gas grisú,
altament explosiu. Com a mesura de
seguretat, s'introduïa aire net a pressió des
de l'exterior mitjançant conductes de
ventilació.

A la part baixa de les cambres es deixaven
unes zones en forma d'embut sense explotar,
a la boca de les quals es col·locava
unes comportes de ferro per obrir
i tancar. Per sota daquestes hi
capa de carbó
havia una galeria per on circulava
un petit tren que portava el
travessers
mineral fins a lexterior.
de fusta

barrinades

A lany 1985 es va modernitzar el
sistema d'explotació, augmentant
en gran mesura la seguretat i la
producció. De les 80.000 tones/any
del 1985 es va passar a quasi
200.000 tones/any del 1991.
m
60

El nou sistema utilitzat era el
següent: les galeries d'accés no es
feien ja per la mateixa capa de
carbó, sinó a una certa distància.
Es feien diversos pisos, units entre
ells, per una galeria inclinada, i
d'aquestes galeries en sortien
d'altres perpendiculars, fins a
trobar la capa de carbó.

carbó

de
nç ió
avaplotac
l'ex

comporta
oberta
estèril

comporta
tancada

Una altra mesura de seguretat era el
llançament de rajos d'aigua a alta pressió
contra el front d'avanç. Això permetia
desfer possibles bosses de gas i fer
una pantalla protectora per als
miners del darrere.

aire fresc

sensor de grisú
minador

capa de carbó

zona
explotada

barrinades
cinta transportadora

10
m

pala
carregadora

aire fresc
carbó

galeria

entrada d'aire
fresc
carbó

Braç mecànic acabat amb una pinya que arrenca el carbó en el front de
lexplotació de la mina de Saldes. (Foto: Carbones de Pedraforca S.A.)
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rampa

Explotació a cel obert.
En els anys 80 es va iniciar una explotació a
cel obert al peu del Pedraforca. Aquest fet va
produir un fort impacte visual, ja que es
tractava d'una zona molt turística i hi va haver
una forta polèmica. Fins i tot, els més
catastrofistes anunciaven que el Pedraforca
cauria per culpa de les explotacions.

Finalment es va explotar tot el carbó que
aflorava a la superfície en capes verticals, i
posteriorment es va fer una restitució
paisatgística excel·lent, ja que, actualment,
resulta molt difícil identificar on eren aquestes
explotacions.

Vista de la vessant sud del Pedraforca amb les explotacions a
cel obert de lany 1983. (Foto: J. Vergés).

Detall de les capes de carbó
verticals que sexplotaven a cel
obert lany 1983, amb tècnics
del Servei Geològic encarregats
de fer un informe sobre la
possible perillositat de dita
explotació. (Foto: J. Vergés).
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3

FÒSSILS EXTINGUITS
Escull dhippurites.
Aflorament espectacular dhippurites, uns fòssils que podem veure en posició
de vida formant un escull.
Aquests animals ja no existeixen actualment. Es van extingir fa 65 milions
danys, juntament amb els dinosaures.

Seguim la carretera en direcció cap a Gósol. A lalçada del km. 21 hi ha el trencall cap a
lesquerra en direcció a lEspà. Continuem, i als pocs metres veurem un altre trencall a
lesquerra també cap a lEspà. Cal prendre atenció, doncs a uns 300 m. a lesquerra de
la carretera hi ha una esplanada per deixar el cotxe. Deixem el cotxe, i reculem a peu per
la carretera que veníem. A uns 100 m. hi ha una corba cap lesquerra, on hi ha laflorament.

ATENCIÓ!
Cal tenir en compte que estem en una carretera, per tant, cal prendre mesures de
seguretat i portar armilla reflectant.
Aquest aflorament es troba en una zona protegida. Està catalogat i protegit per la
llei. No es pot malmetre, ni arrencar exemplars.

a Saldes

a Gósol

P
Escull dhippurites

Quan arribem a aquest aflorament, el primer
que crida latenció és lenorme quantitat i
qualitat de fòssils que hi ha. Són fàcilment
visibles i identificables, encara que no es sigui
un expert en el tema.
Es tracta dun gran escull format per uns fòssils
de forma allargada, com en forma de banya,
amb una longitud que pot arribar a més de
30 cm., i amb un diàmetre entre els 7 i 10
cm. La major part dels fòssils es troben clavats
en el substrat de forma vertical, que és la
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posició en que vivien, mentre que daltres
estan inclinats o perpendiculars a la superfície
de la roca.
En els fòssils ubicats perpendicularment a
laflorament podem observar clarament la
seva secció. És més o menys rodona, amb
una anell exterior de color gris fosc, que
correspon a lexosquelet o closca. Linterior,
generalment, està ple de calcita blanca, a
excepció de la part central, que torna a ser
closca.

Els hippurites, encara que no ho semblin, són
bivalves, i pertanyen a un ordre ja extingit
anomenat rudistes.

VALVA ESQUERRA

Aquets animals es van extingir, juntament
amb els dinosaures, a la fi del període Cretaci
fa 65 milions d'anys.
Els rudistes eren animals bentònics que
s'alimentaven d'organismes en suspensió i
habitaven en ambients marins de no gaire
fondària.
SECCIÓ

VALVA DRETA

Eren bivalves asimètrics, on la valva allargada
es trobava a la dreta i tenia una forma cònica,
mentre que lesquerra era més petita i
quedava per sobre de la dreta, fent com una
mena de tapadora.
Durant la seva etapa juvenil vivien adherits a
un substrat dur, que freqüentment podia ser

A lesquerra, un hippurites i la seva secció. A baix:
detall de dues seccions dhippurites. Les formes
sinuoses que es veuen a la secció serveixen als
especialistes per classificar-los i datar-los.
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un altre individu o una closca.
A l'etapa adulta continuaven adherits al
substrat, però parcialment enterrats pel
sediment i conservant la posició més o menys
vertical.
Els hippurites que queien podien continuar
creixent verticalment, fent un colze
característic. Aquests animals eren
extraordinàriament gregaris i dotats dun gran
potencial de creixement, pel que se'ls
considera bioconstructors .
El sediment quedava atrapat entre la gran
quantitat d'individus, que tenien la necessitat
de créixer ràpidament per tal de no quedar
enterrats. Lacumulació de milers dindividus
i dels sediments que shi dipositaven entremig
formava grans esculls, com el que podem
veure en aquesta parada.

b) sediment

rudista

1

2

3

c)
1

2
4

Dos exemplars de valves dretes caigudes pel terra
de laflorament. Es pot apreciar la seva forma
característica de copa o banya.
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Vistes de lescull, on es pot apreciar perfectament
la disposició dels hippurites formant un conjunt
gregari. Per aquest motiu es consideren organismes
bioconstructors.
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LALTRA CARA DEL PEDRAFORCA
La vista que va inspirar a Picasso.
La imatge del Pedraforca per la seva cara de ponent es mostra molt diferent
a la de llevant. Un gran ventall al·luvial de sediments sobre cap a Gósol.
La disposició tectònica de les capes de roca dóna una altra morfologia. Lerosió
dels relleus sha dirigit principalment cap a Gósol.

Continuem per la carretera fins al poble entranyable de Gósol. Aparquem i pugem pels
seus carrers costeruts cap a lesquerra, fins al castell. Al peu de la torre, una mica
desplaçats cap al Nord, obtenim una magnífica visió de la cara de ponent del Pedraforca.

Aquesta parada es situa al castell en ruïnes
de Gósol. Per arribar-hi, cal pujar pels carrers
costeruts del poble fins a dalt del turonet. Es
pot aprofitar per fer una visita a aquest poble
entranyable que, entre altres hostes il·lustres,
compta amb la visita de Picasso.
Des del peu de la torre del castell, si ens
movem una mica cap al Nord, aconseguim
una esplèndida apreciació de la part de
ponent del Pedraforca. La imatge sorprèn
perquè ofereix un punt de vista menys
habitual que el de la part oriental, que és la
que acostuma a aparèixer a totes les
fotografies.
Des daquí podem descobrir la continuació
de lestructura geològica que veiem a la
parada 1.

N

Coll del Verdet

Torrent de
la Rubinat
Gósol
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En aquest cas, les capes de calcària del Cretaci
Inferior, que formen els Pollegons, no es tallen
de cop, sinó que continuen cap a lOest.
Aquest fet concedeix una visió de la muntanya
amb un caràcter molt menys agrest. Lerosió,
aquí, ha actuat donant formes fins i tot
arrodonides.
LEnforcadura quasi no es veu i els Pollegons
perden protagonisme. En canvi, ressalta, en
primer terme, el torrent de Rubinat, que no
ve de lEnforcadura, sinó del Coll del Verdet.
Aquest torrent compta amb un immens con
de dejecció, als peus del Pedraforca
occidental, que arriba gairebé fins al mateix
poble de Gòsol.

Pollegó
superior

lEnforcadura
Pollegó inferior

S

Lorigen daquest ventall al·luvial es troba en
lacumulació de materials, transportats per
torrents, procedents de lerosió de les parts
altes de la muntanya. Les seves dimensions
fan pensar en la gran quantitat de relleu que
hi devia haver i que ha quedat erosionat,
donant lloc a aquest gran ventall.
En aquestes estructures al·luvials, els materials
més grollers es dipositen a la part alta, mentre
que a les parts més baixes i als extrems es
dipositen els més fins. Aquesta qüestió està
relacionada amb la quantitat denergia que
cal per transportar una partícula molt pesada
o bé lleugera. Daquesta manera, es pot
observar que a la part més propera a la
muntanya, com hi ha més pendent, els
torrents tenen més energia i poden
transportar material més pesant, mentre que
a mesura que el torrent sallunya de la

Tenint en compte que el ventall al·luvial forma
una zona àmplia, més o menys plana i amb
poc pendent, i a que els sediments que el
formen són rics en nutrients, lhome ha
utilitzat aquesta àrea des de lantiguitat per
conrear-hi.
Podem veure fàcilment on acaba i on comença
el ventall, guiant-nos, simplement, per les
zones cobertes pels camps de conreu.
La formació daquests ventall ha suposat un
procés lent, però concentrat en breus episodis
de temps. Quan plou, els torrents que es
formen arrosseguen els materials solts de les
parts altes i els transporten fins les parts
baixes de la muntanya, on es forma el ventall.

Pollegó
superior

Coll del
Verdet

Gósol

muntanya, perd energia, i per tant capacitat
de transport de material.

Castell de
Gósol

lEnforcadura

Pollegó
inferior

Torrent de
la Rubinat

V E N TA L L A L ·

UV

IA

L

Aigua de Valls

Torrentsenta
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En aquest bloc-diagrama es pot observar la
imatge més clàssica del Pedraforca, vista per
la cara Est. En aquest costat no existeix una
acumulació al·luvial, com la del costat de
Gósol, ja que aquí les pendents són més
abruptes.

Pollegó
inferior

lEnforcadura

Pollegó
superior

Mirador de
Gresolet

A continuació, es mostren les quatre
vistes diferents que tenim si pugem
a la torre del castell de Gósol.
Cada finestra mira,
aproximadament, cap a un
dels quatre punts cardinals.

Saldes

Vista cap al Sud. Serra dEnsitja, amb el cim de la
Gallina Pelada de 2.321 m. Està formada
principalment per calcàries del Cretaci Superior

SE
NE

Vista cap a lEst. Cara occidental del Pedraforca.
Torrent de Rubinat amb el seu gran ventall al·luvial.
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Vista cap a lOest. En primer lloc, els peus dels
Cloterons; en segon, la Serra del Verd. Al fons de
la vall, la font de Torrentsenta.

SO
NO

Vista cap al Nord. A lesquerra,
els Cloterons (2.179 m); al fons,
el Serrat de la Portella amb el
Tossal de Termes. En primer
terme, el poble de Gósol.

PICASSO A GÓSOL. LA INFLUÈNCIA DE LA TERRA EN EL ART
Al maig de 1906, Picasso i la seva companya
sentimental, Fernande Olivier, van anar al
poble de Gósol per passar-hi dos mesos i mig,
aconsellats per un amic que coneixia el
municipi.
Van realitzar la primera part del viatge en tren
de vapor, fins a Guardiola. Després, de
Guardiola a Gósol, van desplaçar-se pel camí
ral amb mules. Les vicissituds que van ocórrer
durant la caminada queden reflectides en les
memòries de Fernande, on descriu la por que
li produïen els passatges escarpats i les
cingleres.

llarg camí de tornada cap a París, travessant
el Pas dels Gosolans, fins a la serra del Cadí.
Les mules anaven carregades amb les
preuades teles i, a partir daquest moment,
Picasso va iniciar una nova etapa fortament
marcada per la curta estada a Gósol.

Picasso es va adaptar perfectament a la vida
del poble i als costums de la gent. Els paisatges
i els colors de la terra que lenvoltava van
influir profundament en la seva obra. Una de
les seves aficions era anar a buscar fòssils a
Torrentsenta.
Es diu que Picasso estava passant una crisi
pictòrica. Lèpoca rosa lhavia portat a un culde-sac, don no sabia com sortir-ne. En aquest
indret, rodejat de muntanyes tant especials
com el Pedraforca, Cadinell o Cloterons, i amb
lambient afable i proper del poble, que no
tenia res a veure amb lagitació que vivia a
una gran ciutat com París, Picasso va cercar
una alternativa.
Sembla ser que els colors ocres i vermellosos
dels sediments i roques, presents en aquest
territori, el van influenciar en el naixement
duna nova etapa, molt fructífera i creativa.
Les seves teles es van omplir de colors terra,
amb una àmplia gamma docres.
Les figures també van canviar. El tradicional
nu va convertir-se en angulós i distorsionat.
Cada cop els personatges esdevenien més
simples i primitius.
Durant la seva estància a Gósol, Picasso va
pintar 302 obres, entre les que destaquen:
Jove de Gósol, Cap de xicot gosolà, Els
dos germans i Lharem, amb la figura de
Fernande repetida diverses vegades.

La dona dels pans. Escultura situada a la plaça
major de Gósol, inspirada en una pintura que
Picasso va realitzar a Gósol lany 1906. Autor: Josep
Ricard Garriga
Visita recomanada:
CENTRE PICASSO
Tel: 973 37 00 55
e-mail: centremuntanya@gosol.ddl.net

A mitjans dagost, la parella va reprendre el
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FONTS DE TORRENTSENTA
El naixement del riu Aigua de Valls
Una font que alimenta la capçalera del riu Aigua de Valls.

Les aigües subterrànies del massís calcari de la serra del Verd, surten a la
superfície en aquesta zona.

A lentrada del poble de Gósol hi ha una petita rotonda. Sortint del poble, en direcció
Saldes, cal agafar el carrer que va cap a la dreta. Als pocs metres es converteix en una
pista fàcil de transitar. Seguim les indicacions cap a Torrentsenta, i a uns 2,5 km de la
rotonda arribarem al torrent. Hi ha lloc per aparcar i taules de pícnic.

Aquest lloc és molt conegut i apreciat pels
gosolans, per la frescor i netedat de les seves
aigües.
Al costat de la llera del torrent, laigua brolla
del subsòl per nombrosos llocs. Aquestes
fonts originen el naixement del riu Aigua de
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Valls, un dels principals afluents del riu
Cardener. Aquests dos rius sajunten a les
proximitats de Sant Llorenç de Morunys, en
un indret anomenat Aigüesjuntes, actualment
submergit per les aigües de lembassament
de la Llosa del Cavall.

SW

NE
Serra del Verd

FONTS DE
TORRENTSENTA
FORAT DE
TORRENTSENTA

Falla NW-SE
2.000

ZONA D'INFILTRACIÓ

Nivell Freàtic
ZONA INUNDADA

GARUMNIÀ

KEUPER

1.000

JURÀSSIC

CRETACI SUPERIOR

Calcàries (materials carstificables)
Marges i argiles (materials no carstificables)

Aquestes fonts són la surgència de les aigües
subterrànies que venen de la Serra del Verd.
Aquesta serra està formada principalment
per roques carbonatades del Cretaci Superior.
A la seva base hi trobem materials argilosos
del Triàsic, en concret una formació
anomenada Keuper. A grans trets, les capes
estan inclinades cap al Nord. A la zona de
Torrentsenta hi ha una falla inversa, que eleva
el bloc de la Serra del Verd per sobre dels
materials argilosos del Garumnià, presents
en aquesta zona.
Les roques carbonatades es dissolen fàcilment
en contacte amb laigua de la pluja, que
penetra lentament en el subsòl a través de
fissures. Daquest procés sen diu carstificació.
Laigua va descendint a poc a poc cap al subsòl
i va eixamplant progressivament aquestes
fissures, fins a formar veritables cavitats.
Aquestes cavitats sanomenen avencs, si són
verticals, i coves, si són subhoritzontals. La

0m

part superior de la roca, per on laigua sinfiltra
fins arribar al sistema de galeries subterrànies,
constitueix la zona dinfiltració.
Quan aquesta aigua arriba a un nivell
impermeable des don no pot descendir més,
omple tots els espais buits de la roca i forma
la zona inundada o saturada. El sentit de
desplaçament de laigua sorienta,
principalment, des dels punts més alts de la
topografia fins als punts més baixos. Quan
troba una barrera i no pot circular més per
sota terra, surt a la superfície en forma de
surgència o font.
En el tall de la figura es pot comprovar com
lestructura de les roques carbonatades de la
Serra del Verd està inclinada cap al Nord.
Daquesta manera, les aigües subterrànies
tendeixen a fluir en aquesta direcció. Degut
a que la falla de Torrentsenta posa en contacte
argiles impermeables del Garumnià amb les
calcàries del Cretaci, laigua brolla a la
superfície justament en aquest punt.
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EL FORAT DE TORRENTSENTA
El sobreeixidor de les fonts

6

Podem observar unes gorges de roca calcària i un forat.
En aquestes gorges, Forat de Torrentsenta, existeixen vàries cavitats que treuen
aigua en temps de fortes pluges.
Si continuem uns 300 metres per la pista vers amunt, arribem a una gorja excavada en
cingleres de roca calcària. Al costat esquerra hi trobem una cavitat, que actua com a
surgència temporal quan el nivell freàtic puja degut a fortes pluges.

capçalera, el nivell freàtic puja i laigua ocupa
cavitats que normalment estan seques. Aquest
tipus de fonts s'anomenen surgències
temporals.

GRANS PLUJES

FORAT DE
TORRENTSENTA
(surgència temporal)

foto detall

Pujant per la pista uns 300 metres, podem
veure a mà dreta un torrent, ben encaixat,
formant unes gorges: és el torrent Forcat.
Aquest torrent forma un congost, amb unes
cingleres espectaculars de calcàries.
Laigua descorrentia de la pluja ha anat
dissolent la roca calcària fins a donar aquests
sorprenents relleus. La combinació de la
circulació superficial de les aigües amb la
circulació subterrània conforma la dinàmica
hidràulica de la zona. Hi ha una cavitat molt
evident per on, en moments de fortes pluges,
brollen les aigües subterrànies: és el Forat de
Torrentsenta.

El Nivell Freà
tic
puja

FONTS DE
TORRENTSENTA

A lesquerra del barranc es localitza una petita
cavitat, don surt força aigua quan hi ha fortes
pluges, al igual que per altres cavitats situades
a diferents nivells del barranc.
Són sobreeixidors dels sistema càrstic. És a
dir, normalment les aigües subterrànies surten
per les fonts de Torrentsenta, però quan hi
ha una gran aportació extra daigua a la
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Detall de la boca del Forat de Torrentsenta. Aquesta
cavitat actua com a surgència temporal. Quan hi ha
una forta aportació d'aigües a laqüífer per pluges,
el nivell freàtic puja i surt per cavitats més altes i
antigues, com aquesta.

És del Cadí la serralada enorme
ciclòpic mur en forma de muntanya,
que serva el terraplè de la Cerdanya
per on lo Segre va enfondint son llit.
Jacint Verdaguer. Canigó. Cant IV, lo Pirineu

La Cerdanya des del Comabona (A. Martinez )

2

EL CADÍ I LA CERDANYA: LA MUNTANYA I LA
VALL
La Cerdanya representa una àmplia vall situada al mig de
les altes muntanyes pirinenques. A la seva part meridional
salça la muralla formada per les cingleres del Cadí.

Aquest itinerari resulta tot un repte pels que els hi agrada caminar i volen conèixer els entrellats
geològics de la part Nord del Parc. La primera part sefectua amb cotxe, des de Martinet fins
al refugi de Prat dAguiló. Seguidament, pugem a peu fins arribar al Comabona, des don
adquirim unes àmplies vistes sobre la Cerdanya i el relleu que lenvolta.
Pel camí de pujada fins al Comabona podem contemplar les principals roques que formen la
serralada del Cadí.
També podem observar uns petits fòssils que ens aporten una informació molt valuosa sobre
a Puigcerdà

a la Seu
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e
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la formació daquestes roques.
Per assolir el cim, cal caminar entre hora i mitja i dues hores. En arribar, podem gaudir duna
magnífica panoràmica a 360º dels principals cims pirinencs. També descobrim, als nostres
peus, làmplia vall de la Cerdanya.
De tornada trobem una font misteriosa, la font Tortera, que es situa dalt dels erms del Cadí.

Cal tenir en compte, que lexcursió és per alta munyanya.
Sense dicificultats, però amb fort pendent. Cal anar ben calçat
i preparat per canvis sobtats del temps.
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MARTINET
Les roques de linfern
Examinem unes roques formades per cristallets blanquinosos i foscos

Són roques granítiques provinents del refredament dun magma.

A la sortida de Martinet, en direcció a la Seu dUrgell, ens desviem cap a lesquerra pel
trencall de Montellà. Passem el pont del riu Segre i aparquem el cotxe. A uns 15 m. en
direcció a Montellà, a lesquerra de la carretera, hi trobem laflorament de roques que
anem a observar.

Per a la majoria de la gent, aquestes roques
són ja familiars. Les hem vist sovint en
monuments o taulells de cuina: són roques
granítiques. I aquesta en concret, per la seva
composició, se la denomina granodiorita
Sassembla molt al granit i només un expert
les pot distingir. Si ens apropem i mirem la
roca en detall, a poder ser amb lupa, veurem
que està formada per petits cristalls. La
composició daquests cristalls i les seves
proporcions determinen de quin tipus de roca
es tracta.

QUARS

FELDSPATS
BIOTITA
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La majoria dels minerals són blancs i alguns
de color fosc. Els cristalls blancs són quars i
feldspats. Els foscos són de la família de les
miques com la biotita (mica negre).
Es tracta duna roca plutònica. És a dir, una
roca ígnia que sha format pel refredament
dun magma a certa profunditat de lescorça
terrestre. En aquest magma, al anar-se

refredant, es van formant els cristalls dels
minerals que podem veure a ull nu.
Aquests plutons es van emplaçar a finals del
Paleozoic, durant orogènesi herciniana, entre
els 300 i 275 milions danys. Formen unes
grans cambres magmàtiques situades a certa
profunditat de lescorça.

3

2

1

ROQUES PLUTÒNIQUES

1

MAGMA
MAGMA

MAGMA

MAGMA

GRANITOID

Esquema de lemplaçament de roques plutòniques.

S

Roques
plutòniques

Apilament dunitats
tectòniques

N

Encavalcaments

Roques
plutòniques
a la superfície

Zona axial
PIRINEUS

Si actualment podem localitzar aquestes
roques plutòniques és gràcies a la
formació de la serralada dels Pirineus.
Com hem comprovat a la pàgina 19,
lorogènesi alpina va donar lloc a
lapilament de diferents unitats
tectòniques.
El resultat de tot aquest procés ha implicat
que les roques més antigues quedin
apilades a la part axial de la serralada. En
erosionar-se aquesta part, mica en mica,
han anat quedant al descobert les roques
més antigues.
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APARCAMENT DE PRAT DAGUILÓ
La muralla del Cadí
Veiem les cingleres típiques del Cadí.

Estan formades per roques, principalment carbonatades, de la cobertora.

Seguim per la carretera a Montellà. Abans darribar al poble, agafem una petita carretera
asfaltada cap a la dreta, amb la indicació cap a Prat dAguiló. A 1 km. hi trobem una
desviació, agafem la de la dreta. Al cap de poc deixa destar asfaltada, però segueix sent
transitable. A uns 2 km. hi trobem una altra desviació, seguim per la dreta. A partir daquest
punt, cal seguir la pista principal. En cas de dubte, seguir sempre cap a lesquerra. Al cap
duns 45 arribem al final de la pista, on hi ha un petit aparcament per estacionar el cotxe.

Des daquesta alçada, si mirem cap al Sud en
direcció al Cadí, disposem duna àmplia
panoràmica daquesta serra, caracteritzada
per les seves escarpades cingleres. Aquest
relleu actua com a límit de la part meridional
de la vall del Segre.
Jacint Verdaguer descriu de manera al·legòrica
aquestes muntanyes, en un fragment del
poema Canigó:
És del Cadí la serralada enorme
ciclòpic mur en forma de muntanya,
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que serva el terraplè de la Cerdanya
per on lo Segre va enfondint son llit.
Deixem el cotxe a laparcament i ens
disposem a pujar per aquestes costes, fins al
Comabona, en un recorregut dunes dues
hores de durada, a través del pas dels
Gosolans. Aquest camí, que antigament
sutilitzava com una de les rutes més habituals
entre la Cerdanya i el Berguedà, és el que va
recórrer Picasso en el seu retorn a París,
després de la seva estada a Gósol (veure
itinerari 1).

JACINT VERDAGUER, EL POETA DELS PIRINEUS

Tallaferro i una història romàntica entre el
cavaller Gentil i la fada Flordeneu.
El poeta descriu un viatge imaginari dels dos
amants damunt duna carrossa voladora tirada
per daines màgiques, durant el qual la fada
mostra a Gentil els Pirineus des de laire amb
un detall sorprenent per a lèpoca només
possible gràcies als coneixements del terreny
que tenia Verdaguer. A continuació sinclou
un fragment del Cant IV: El Pirineu, que fa
referència a la vista aèria de la zona que afecta
el Parc, en concret, a la zona de la Cerdanya,
Moixeró i Cadí.
Pintura a loli original del P. Olivilla. Centre Excursionista
de Catalunya (Muntanya, 882, 2009).

Verdaguer representa un dels poetes més
destacats de lèpoca de la Renaixença a la
Catalunya del segle XIX. Va néixer el 1845 a
Folgueroles, localitat situada a prop de Vic.
Va ser ordenat sacerdot el 1860 i va morir el
1902, a 57 anys, víctima de la tuberculosi. Les
seves obres més famoses són LAtlàntida i
Canigó. Totes dues són fruit dels seus
nombrosos viatges, primer a bord dels vaixells
del marquès de Comillas a través de lAtlàntic,
i després de les seves excursions pel Pirineu.
Va arribar a ser un expert excursionista,
explorant sobretot la zona dels Pirineus.
Destaquen els viatges que va realitzar els anys
1882 i el 1883, durant els quals va explorar
la part francesa dels Pirineus, des de la zona
del Confent fins a la Maladeta. Es creu que
també va escalar grans pics, com el Canigó,
la Pica dEstats, el Tossal de Capceres o lAneto.
Durant el viatge de 1882 va arribar a Esterri
dÀneu, procedent de la Seu dUrgell, i a través
de Montgarri va passar a la Vall dAran, des
don es diu que va pujar a lAneto (3.404 m).
Verdaguer podia considerar-se un
excursionista científic, gràcies a les seves
observacions detallades que concedien una
descripció molt realista del paisatge dels
Pirineus, com sobserva en la seva obra
Canigó. Aquesta obra constitueix una epopeia
romàntica escrita amb una increïble
imaginació, on es barregen batalles entre
sarraïns i cristians amb un heroi basat en un
personatge històric real, el comte de

Lo clot de Moixeró verdós i ombrívol
de sos avets i pins entre les branques
los veu passar, com dues perdius blanques,
de l'estèril Cadí per lo crestall,
on l'estràmpol isard per refrigeri
troba sols, amb lo liquen de l'altura,
les perles de l'aurora i l'aigua pura
de la font regalada del Cristall.
És del Cadí la serralada enorme
ciclòpic mur en forma de muntanya,
que serva el terraplè de la Cerdanya
per on lo Segre va enfondint son llit.
Resclosa fóra un temps d'estany amplíssim,
a on, en llur fogosa jovenesa,
aqueixos cims miraven la bellesa
de son alt front avui esblanqueït.
Avui l'estany no hi és, i alta muralla
d un castell de titans és eixa serra,
per escudar la catalana terra
fet sobre el dors del Pirineu altiu.
Noufonts, Carlit i Canigó i Meranges
són les quatre ciclòpiques torrelles
i són eixos turons ses sentinelles
on encara les àligues fan niu.
Lo vell Puigmal d'espatlla rabassuda
és l'arx d aqueixa altiva fortalesa,
que en set-cents anys lo sarraí no ha presa,
fent-hi bocins la llança fulgurant.
Prop d'on Cadí amb lo Cadinell encaixa
s'alça el doble turó de Pedraforca;
és del castell la inderrocable forca,
feta, si cal, a mida d'un gegant.
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LA FALLA DE PRAT DAGUILÓ
Quan les roques es trenquen
Veiem unes roques amb una superfície llisa i polida.

Es tracta del pla duna falla. Ens trobem en un lloc privilegiat, doncs no és
freqüent poder presenciar i tocar una falla
Passem la cadena que hi ha a lentrada de la pista i a pocs metres, a la nostra dreta,
podrem observar les roques amb una gran superfície llisa i polida.

Normalment, detectem que les roques
presenten superfícies irregulars i sense forma
definida, o en tot cas podem distingir els
diferents estrats. En aquest aflorament, però,
ens trobem davant duna superfície de roca
plana i totalment polida, ben bé com si
lhaguessin tallat.
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Si ens apropem a palpar la roca, podrem
descobrir que sobre aquest pla existeix una
mena de crostes de color blanquinós-ocre.
Es tracta de concrecions de calcita. De la
mateixa manera, si analitzem aquestes crostes
de més a prop, observarem que presenten
una sèrie de lineacions o estries verticals.

Què significa aquest pla a la
roca amb aquestes estries?
Es tracta dun pla de falla. Les roques, quan
es veuen sotmeses a esforços tectònics, siguin
aquests de compressió o extensió, es
deformen.
Si les roques subiquen a gran fondària, les
altes pressions i temperatures provoquen que
es deformin de manera dúctil, com si fossin
de plastilina. Mentre que si es situen a poca
profunditat, a temperatures i pressions
menors, es deformen de manera fràgil a
través de fractures.
A les parts de roca que queden a banda i
banda duna fractura se les denomina blocs.
Quan aquests blocs es desplacen, un respecte

a laltre, donen lloc a una falla. El
desplaçament entre els dos blocs duna falla
pot succeir en qualsevol direcció. El pla a
través del qual es desplacen sanomena pla
de falla. Les pressions necessàries per formar
una falla són molt grans, al igual que el frec
entre els blocs de roca. El resultat mostra el
pla de la falla com una superfície llisa i polida.
Per aquestes fractures hi poden circular els
fluids presents al subsòl, que solen estar
saturats en calcita o altres minerals. Aquests
fluids, en arribar a la fractura, precipiten i
formen les crostes de calcita que es detecten
sobre el pla de falla. Les lineacions i estries
q u e p res e nte n s ó n p ro d u c te d e l
desplaçament entre els dos blocs de la falla,
i mostren quin és el sentit del moviment
entre els blocs rocallosos.

CALCITA

ESTRIES
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Quina relació hi ha entre els
terratrèmols i les falles?

PLA DE FALLA
ESTRIES

Sovint sentim a dir que els terratrèmols es
produeixen per una ruptura de roques a una
certa profunditat (punt conegut com
hipocentre). Doncs bé, aquesta ruptura
representa una falla.

BLOC SUPERIOR

BLOC INFERIOR

Aquest bloc-diagrama ens ensenya les parts més
importants duna falla (en aquest cas, normal). El
pla de falla és la superfície de trencament per on
es desplacen els blocs afectats. En aquesta superfície
podem trobar estries, que ens indiquen la direcció
del moviment entre els blocs.

Epicentre

Ones sísmiques
Falla

Hipocentre
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El moviment entre els blocs duna falla no es
produeix de manera contínua. Les tensions
produïdes pels esforços tectònics entre tots
dos blocs es van acumulant al pla de falla, i
en un moment donat, quan lestructura ja no
resisteix més tensió, sallibera de cop en forma
de desplaçament brusc. Aquest alliberament
sobtat denergia dóna lloc als terratrèmols.
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ARGILES VERMELLES
Quan els rius dominaven el paisatge
El camí passa per una zona amb argiles vermelles.

Són roques que es provenen de rius.

Continuem pista amunt fins al refugi. Just abans darribar-hi, trobem un camí que surt
cap a lesquerra amb la indicació: Pas de Gosolans 1,5km. Seguim aquest camí durant
10, fins que passem uns abeuradors pel bestiar, on el terra està conformat per argiles
vermelles.

Tot just començar l'ascensió cap al Comabona, arribem a aquest sorprenent aflorament on
el terra està format per uns materials argilosos de color vermell. Probablement ens haurem
trobat aquest tipus de roca en altres indrets dels Pirineus, però, ens hem preguntat mai a què
es deu aquesta coloració tan viva?
Des de lluny, el Cadí sembla només una immensa paret de calcària amb colors blanquinosos
i grisos. Però aquí es pot comprovar, en detall, que hi figuren materials molt diversos, que ens
permeten reconstruir la història geològica que amaguen aquestes muntanyes.

57

Què vol dir el color vermell
daquestes roques?
Vol dir que en el moment en que es van
dipositar aquests sediments, el medi on es
on es trobaven era oxigenat, fet que va
provocar que els minerals ferroginosos que
contenen, soxidessin. Aquest és el mateix
procés pel qual el ferro, a laire lliure, es rovella
i es torna de color taronjós. Daquesta manera,
com es pot observar, sha produït la coloració
vermella daquests materials.

Cal concebre el medi on es van dipositar
aquests materials com una zona solcada per
grans rius, i és a les planes d'inundació
daquests cursos on es donen les majors

On passa això?
Els medis oxigenats són aquells que estan en
contacte directe amb latmosfera. Aquests es
situen en ambients continentals, com per
exemple en medis lacustres o fluvials. Laigua
que circula pels rius en contacte amb
latmosfera es troba en un medi oxidant, per
això rovella els minerals de ferro que contenen
els seus sediments. Al cap de milions danys
shan transformat en les roques rogenques
que veiem actualment.

Imatge aèria dun riu actual, que permet una visió
ideogràfica de com era aquesta zona fa 250 milions
danys. (Foto: iStock)

3+
sediments vermells
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Recordem que en la història dels Pirineus (pàg
19), les roques més antigues, corresponents
al Paleozoic, es van deformar formant les
serralades hercinianes que després van ser
erosionades. A tot el conjunt de roques
paleozoiques afectades per orogènesi
herciniana, deformades d'una manera dúctil,
les denominem sòcol.

Els primers materials de la cobertora en
s ed i m e nta r- s e s ó n e l s d e l Tr i à s i c
(Buntsandstein), que podem veure en aquesta
parada.

P A L E O G E N

Constitueix una unitat molt significativa, ja
que representa la primera en dipositar-se en
la cobertora, per sobre del sòcol paleozoic.

S U P.

Aquestes roques tenen uns 250 milions danys,
i corresponen al nivell inferior del període
Triàsic, dins una època anomenada
Buntsandstein.

Per sobre del sòcol erosionat es van dipositar,
a través duna discordança, els sediments de
la cobertora. Els materials de la cobertora
són aquells que es van assentar durant el
Mesozoic i Cenozoic, per sobre del sòcol, i
que van ser afectats per orogènesi alpina.
Q u a n es d efo r m e n p res e nte n u n
comportament fràgil i, juntament amb
materials del sòcol, donen lloc als grans
mantells de corriment de les dues vessants
dels Pirineus.
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On es situen aquestes
roques durant la formació
dels Pirineus?
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VISTA DEL CADÍ
Una panoràmica que és un tall geològic
Veiem la serra del Cadí al Sud i el Pirineu axial al Nord.

És com si féssim un tall geològic on veiem les diferents capes del Cadí i el
contacte amb la zona axial.

Seguim pujant pel camí, i després de passar un bosquet els arbres es van fent cada cop
més escassos. Al cap duns 20 passem els darrers arbres i arribem a un petit ressalt on
el camí fa una corba a lesquerra i comença a pujar per una tartera. Des de aquest punt
tenim una vista immillorable del Cadí en direcció de ponent.

Serra del Cadí
la Seu dUrgell
Vall del Segre
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SÒCOL PALEOZOIC

Des de aquesta carena tenim una bona vista
daquesta part dels Pirineus, des de la vall del
Segre i els Pirineus Axials al Nord (cap a la
dreta), fins les cingleres de la Serra del Cadí
al sud (a lesquerra). És un punt privilegiat
per tal dobservar clarament la disposició de
les diferents capes que formen la cinglera.

El tall geològic
Ja hem vist abans lesquema de com es van
formar els Pirineus. Els esforços de compressió
deformen les roques provocant lapilament
de dunitats tectòniques que anomenem
mantells de corriment (pàgina 27 itinerari
Pedrafoca).

A la figura de la pàgina anterior, veiem com
la cinglera de la Serra del Cadí està formada
per una sèrie de materials organitzats en
capes que estan clarament inclinades cap al
Sud (esquerra). Per sota daquests materials
afloren unes roques en les que no es
distingeixen les capes i que donen relleus més
suaus. Els primers materials corresponen a la
cobertora mesozoica i els segons al sòcol
paleozoic dels Pirineus.

Lerosió dels relleus que es van formant al
aixecar-se la serralada va configurant el
paisatge que veiem actualment.
Per explicar les diferents unitats tectòniques
i sedimentaries els geòlegs realitzen talls
geològics. Un tall geològic és una
representació del que trobaríem dintre les
muntanyes si féssim un tall, com si féssim una
radiografia del subsòl. En el esquema inferior
es situa el tall que es mostra a la pàgina
següent. És un detall daquesta estructura
colossal que són els Pirineus.

Els materials de la cobertora que formen la
cinglera estan formats per diferents tipus de
roca, que donen resalts abruptes o suaus
segons siguin roques més dures o més toves.
Les dures són calcàries i les toves margues o
argiles. Les diferents unitats que formen la
cinglera son, de baix a dalt:
-Argiles vermelles del Triàsic.
-Calcàries del Cretaci Superior.
-Calcàries i argiles vermelles del
Paleocè.

S

Mantells de
corriment

Apilament dunitats
tectòniques

N

Encavalcaments

-Calcàries i margues de lEocè.
Per sota dels materials de la
cobertora mesozoica hi ha el sòcol
paleozoic. El sòcol està format per
roques metamòrfiques, pissarres,
quarsites i roques ígnies com les
de la parada 1.

Zona axial
PIRINEUS

En el paisatge són uniformes i no
presenten una estratificació
evident com la cobertora. Totes
les roques que afloren per sota de
la cinglera fins a la zona axial cap
al Nord es corresponen al sòcol.

TALL SEGÜENT
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Aquest és un tall geològic simplificat de la
zona en la que ens trobem, la vessant Sud
dels Pirineus Orientals. Al límit Nord (dreta)
hi la Zona Axial i al Sud (esquerra) la Conca
de lEbre.
Lestructura és bastant complexa, doncs és el
resultat duna tectònica de compressió molt
activa que ha actuat durant més de 45 milions
danys. Va ser originada per lorogènesi
alpina, que es va iniciar fa 70 M.a. i va finalitzar
fa 25 M.a.
Aquesta tectònica dóna lloc a lemplaçament
de mantells de corriement, que són grans
unitats de roca que es desplacen varis
kilòmetres en direcció subhoritzontal i que
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encavalquen sobre materials més moderns.
A la figura inferior es mostra el mateix tall on
shan representat les tres unitats tectòniques
principals. La de la part alta és el mantell
superior del Pedraforca. La de sota el mantell
inferior del Pedraforca, i la inferior el mantell
del Cadí. Els darrers materials i situats més a
baix i cap al sud, són els de la conca de lEbre,
que estan poc deformats (més informació
Itinerari 1, pàgina 24).
El tall que hem fet en aquesta parada és
només un fragment daquesta gran estructura
(requadre en negre a la figura inferior).
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ELS FORMANINÍFERS
Si féssim una mica d'immersió amb unes
ulleres de bussejar, podríem veure a les
plantes marines uns petits organismes,
generalment de color blanc. Són els
foraminífers.
Els foraminífers són organismes unicel·lulars
que pertanyen al regne dels Protozous. Els
seus parents pròxims són les amebes, amb la
diferència que els foraminífers poden arribar
a fer 1 o 2 cm i tenen closca.
Aquest fet els fa molt importants en la recerca
de la història de la Terra, ja que hi habiten
des de fa uns 500 milions danys. Les seves
closques fossilitzades ens permeten
identificar-los, classificar-los i datar-los. A
partir delles podem saber en quin ambient
es va formar la roca que els conté i quina edat
té.
Viuen en el fons marí a no massa profunditat,
ja que necessiten la llum del sol per
sobreviure. Les grans acumulacions de les
seves closques formen part de la composició
de moltes roques calcàries. A la serra del Cadí
en podem veure algunes amb una
extraordinària concentració.
Nummulites:
Es diuen daquesta manera perquè tenen
forma de moneda (nummus en llatí) en la
seva secció equatorial. En la secció axial tenen
forma de llentia, i com abunden al costat de
les piràmides dEgipte al principi es creia que
eren restes petrificats del menjar dels esclaus.
Generalment són de color marronòs i fins i
tot negre. Estan formats per una cambra
central a partir de la qual lorganisme va
creixent en espiral en petites cambres.

Nummulites

Alveolina:
La seva forma va desfèrica a fusiforme i poden
mesurar des de uns milímetres fins a més de
3 cm. Són de color blanc i ben visibles a ull
nu, a vegades semblen grans darròs dintre
de la roca. Tenen una cambra central i un
seguit de petites cambretes concèntriques al
voltant.
Alveolina
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NUMMULITS
Els fòssils que semblen monedes
Veiem uns petits fòssils de forma rodona o de llentia.

Són els nummulits, uns petits fòssils marins de fa 55 milions danys.

Continuem el camí per la tartera i al cap duns 10 el camí es divideix en dos, agafem el
de la dreta. Continuem pocs metres i abans que faci un fort revolt a lesquerra observem
els afloraments de roca on apareixen els nummulits, just a una roca amb un senyal pintat.

El camí comença a fer ziga-zagues, doncs estem pujant per la primera cinglera de calcàries
del Cadí. Uns 15 m abans del primer revolt, podem observar els afloraments de roca que hi
ha al camí. Podem veure que hi ha uns petits fòssils de entre mig i un centímetre, amb la qual
cosa són fàcilment visibles a ull nu.

Primer revolt
del camí

NUMMULITS
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Si parem atenció al conjunt dels individus
veiem que n'hi ha molts d'una mida més petita
i alguns de mida més gran. Això és degut a
que aquests organismes tenen dues vies de
reproducció que es van alternant de generació
en generació. Els grossos procedeixen duna
reproducció sexual mentre que els petits
duna reproducció asexual.
Amb tot això podem saber que aquestes
roques calcàries es van formar en el fons del
mar, a no gaire profunditat fa uns 55 milions
danys.
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En aquest cas, sabem que els nummulits vivien
en el fons del mar en aigües no massa
profundes. Aquest tipus de nummulit en
concret (hi ha desenes d'espècies) ho va fer
fa uns 55-52 milions danys.
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Els geòlegs busquen pistes i dades per poder
reconstruir la història de la Terra, i en aquesta
recerca els fòssils són molt valuosos. Ens diuen
en quin ambient sedimentari es van formar
les roques que veiem avui en dia i quants anys
tenen.
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ALVEOLINES
Perquè hi ha fòssils a les muntanyes?
Veiem uns petits fòssils de forma rodona de color blanc.

Són les alveolines, uns petits fòssils marins que van existir fa 55 milions danys.

El camí fa quatre ziga-zagues i continua en una diagonal. Més o menys a 5 de la parada
anterior parada hi ha una petita grimpada on ja podem començar a observar les roques
que amb alveolines.

Les alveolines també son un tipus de
foraminifer. La seva forma va desfèrica a
fusiforme i poden mesurar des de uns
mil·límetres fins a més de 3 cm. Són de color
blanc i ben visibles a ull nu, a vegades semblen
grans darròs dintre de la roca. Tenen una
cambra central i un seguit de petites
cambretes concèntriques al voltant.

Camí

Com han arribat aquí aquests
fòssils marins?
Els sediments es dipositen en el fons de
conques, ja siguin marines o continentals. En
aquest cas els sediments que veiem es van
dipositar en el fons del mar, tal com ho
Organismes
vius

Sediments

demostren els fòssils que estem veient.
DIAGÈNESI

1

Roques
sedimentàries
Roques
sedimentàries

2
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TECTÓNICA

Calcàries
amb alveolines

Fòssils

Fòssils

Aquests sediments i les restes de les alveolines,
amb el pas del temps van quedar enterrats
sota milers de metres de nous sediments. La
pressió i la temperatura a que es van veure
sotmesos durant milions danys va provocar
un procés anomenat diagènesi. Aquest procés
transforma els sediments tous, com poden
ser un ser un fang o una sorra, en roques
dures com les calcàries o els gresos, i les restes
dorganismes en fòssils.
Posteriorment, durant lorogènesi alpina, les
roques es van deformar i apilar formant els
Pirineus. Daquesta manera sediments que
estaven al fons del mar ara els podem trobar,
amb els seus fòssils, dalt de les muntanyes.

Com veiem a la parada anterior, els
foraminífers són un petit tresor pels geòlegs,
doncs ens diuen que aquestes roques que
veiem formant muntanyes es van formar en
un principi al fons del mar.
Fa 55 milions danys, els
Pirineus ja havien
començat a aixecar-se
(figura de la dreta), però a
la seva part Sud encara hi
havia un mar. A la part soma
d a q u e s t m a r s  h i
s a c u m u l a v e n r e s t e s
dorganismes amb esquelets
calcaris i les aigües estaven
molt carregades en
carbonat càlcic.
Aquest carbonat càlcic va
precipitar en el fons marí i va
originar sediments carbonatats.
Aquests sediments van quedar enterrats
sota milers de metres de nous sediments i es
van transformar en calcàries i margues.
Lorogènesi alpina, que estava formant els
Pirineus, continua actuant durant milions
danys de forma que va aixecar aquestes
calcàries més de 2.000 metres.

0

Lerosió daquestes calcàries va modelant poc
a poc el paisatge fins a formar les cingleres
del Cadí tal com les veiem actualment.

2 cm

Detall de la calcària amb dalveolines.
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EL PAS DELS GOSOLANS
El sostre de la cinglera
Es veu el sostre de les capes que formen la cinglera formant una superfície
plana.
És el sostre de les calcàries amb alveolines que sha erosionat seguint la capa
i formant una superfície estructural.

Continuem el camí i en menys de 5 minuts ja estem al Pas dels Gosolans, cim de la
cinglera i lloc de pas entre el Berguedà i la Cerdanya.

El camí arriba a un collet anomenat Pas dels Gosolans, molt conegut actualment perquè hi
passen varis camins GR. També va ser el camí que va seguir Picasso quan va retornar a Paris
desprès de la seva estada a Gósol. Antigament, quan no hi havia carreteres, aquest era el pas
normal entre la Cerdanya i el Berguedà.
Lobjectiu daquesta parada és la superfície
de roca inclinada cap al Sud (esquerra) que
trobem a la part alta de la cinglera del Cadí,
És el que sanomena una superfície
estructural.

A sobre de les calcàries hi ha una zona amb
margues, donat que són més toves que les
calcàries, serosionen més fàcilment i, per
això, veiem aquesta superfície.

Aquesta superfície estructural és el sostre de
la capa de calcàries amb alveolines que hem
travessat de pujada fins aquí i que hem vist
a la parada anterior.

A la parada 5 veiem com les capes estaven
inclinades cap el sud. Aquí podem corroboraho i caminar per sobre dunes roques que fa
més de 50 milions danys estaven sota en fons
marí.
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LA CARENA DEL COMABONA
Roques vermelles al cim del Cadí
Veiem tota la sèrie de materials que formen la cinglera del Cadí
La presència de sediments vermells entremig de sediments marins indica que
el nivell del mar feia fortes pujades i baixades.

Un cop al pas dels Gosolans continuem un camí poc marcat en direcció lest amb algunes
fites de pedres. En 10 minuts arribem a la carena del Comabona, al borell dun precipici.

El camí des del pas dels Gosolans fins la carena és poc visible però fàcil caminar entre prats
en direcció cap a lEst. Arribem al límit dun impressionant precipici on podem observar
clarament la successió destrats que formen aquesta part de la cinglera sota el Comabona.
Des de la vora del precipici podem veure una
seqüència de capes, inclinades igualment cap
al Sud (ara la nostra dreta), de diferents
materials. De a baix a dalt afloren:
-Roques calcàries de color gris molt potents
i dures. Formen la major part de la cinglera
del Cadí. Són les calcàries amb nummulits i
alveolines.
-Alternança de margues i gresos de colors
ocres i gris fosc. Soc roques més toves que
donen un pendent menys pronunciat a la
cinglera.

-Nivell de capes de color vermell que ressalten
molt en el paisatge.
-Alternança de materials margosos i calcàries
gresoses de colors grisosos.
Com ja hem vist a la parada 4 els materials
vermells són sediments dipositats en ambients
fluvials, és a dir, en el que anomenem ambient
continental. Mentre que els sediments de
colors més grisosos són formats en ambients
marins.
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Roques vermelles
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Perquè hi ha sediments
continentals en mig dels
marins?
Això es degut a que el nivell del mar ha anat
variant contínuament durant els milions
danys, unes vegades pujant i daltres
baixa.
És un fet molt corrent al llarg de la
història de la Terra. El nivell del mar ha
sofert nombroses variacions associades
als canvis climàtics. En èpoques glacials
sacumulen grans quantitats de gel a
les zones polars, i aleshores el nivell
del mar baixa. En períodes interglacials,
al pujar la temperatura ambient de la
Terra, el gel es fon i aporta aigua al mar,
amb la conseqüent pujada de nivell.
A lesquema de la dreta es mostra una
evolució del que podrien ser els
mateixos materials que formen la
cinglera del Cadí.
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sediments marins, els materials vermells
continentals.
-En el darrer estadi el mar torna a pujar i es
dipositen de nou sediments marins a sobre
dels continentals.
La línia negra del tercer estadi mostra la

Sediments
marins

Sediments
continentals

Sediments
marins

-En un primer estadi el nivell del mar
és alt i en el fons marí es dipositen
calcàries.
-En el segon estadi, el nivell del mar
baixa i es dipositen, a sobre dels
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Secció del Comabona

EL MAR ESTÀ PUJANT, FINS A ON?
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Al llarg de la història de la Terra les oscil·lacions
del nivell del mar arriben a ser de més de 500
metres. Fa uns 450 milions danys, el mar
estava més de 400 metres per sobre del nivell
actual, mentre que en altres moments ha
baixat quasi 100 metres per sota del nivell
actual.
Les causes daquestes oscil·lacions poden ser
vàries. Poden estar relacionades amb canvis
de volum a lescorça terrestre i al mantell,
amb la formació molt ràpida de roques noves
a les dorsals oceàniques o amb la formació
de gel sobre els continents i la seva fusió.
A la gràfica superior hi ha una corba (Exxon,
1970 i Hallam 1983) que mostra la variació
del nivell del mar des de lactualitat fins fa
500 milions danys. Veiem que entre fa 500 i
400 Ma., el nivell del mar arriba al seu màxim
per aquest període, i en canvi fa 300 i 200
Ma. el nivell era similar a lactual o inferior.
En temps pròxims a lactualitat (100.000 i
20.000 anys), shan detectat diverses
glaciacions i períodes de desglaç, que han
originat que el nivell del mar arribés quasi
100 metres per sota o pugés per sobre del
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nivell actual. Aquestes variacions impliquen
uns canvis molt grans en la línia de costa,
aquest fet va facilitat les migracions dels
homes primitius a continents que actualment
estan aïllats.
La gràfica inferior (NG 2013) és un detall dels
darrers 2000 anys. El nivell del mar ha anat
pujant molt suaument fins fa més o menys
150 anys, però les mesures que es tenen des
del 1880 fins lactualitat mostren una pujada
alarmant. Molts científics opinen que és degut
a lescalfament global que ocasiona un desgel
molt ràpid de les glaceres continentals.
Lagència NOAA ha simulat quatre situacions
climàtiques possibles per lany 2100. La més
greu implicaria una pujada duns 2 metres,
mentres que la més optimista només duns
20 cm.
Suposant només la possibilitat intermèdia,
que pronostica un ascens de 1,22 m, limpacte
econòmic i demogràfic seria ja catastròfic.
Per exemple, la pèrdua de terreny només a
ciutats com Calcuta i Bombay afectaria a uns
25 milions de persones. En altres ciutats amb
no tan de risc demogràfic, limpacte seria
més econòmic: a Maiami de 3,5 trillons de $
i a Nova York de 2 trillons de $.

71

CIM DEL COMABONA
El mirador de la Cerdanya

10

Panoràmica duna àmplia vall rodejada daltes muntanyes.

La vall de la Cerdanya i del Segre, shan format per lenfonsament duna fossa
tectònica.

Seguim carenejant en direcció a lEst, pugem el petit cim del puig de la font Tortera,
baixem un collet i pugem ja fins al cim del Comabona, a 2.548 metres.
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La panoràmica des del Comabona és
espectacular. Si mirem cap el Nord, a la banda
esquerra, segons la netedat del dia, es poden
veure els cims de la zona de la Vall dAran i
fins i tot la Maladeta.
Just al davant nostre, entre Andorra i el
Madràs, destaquen la Tossa Plana, el
Puigpedrós i el Carlit. Al peu daquests pics hi
ha la vall àmplia i suau de la Cerdanya, per
on passa el riu Segre que té el seu naixement
al peu del Puigmal (vessant nord), i continua
en direcció oest cap a la Seu dUrgell on gira
cap al Sud.

la Carabassa

Puigpedrós
Pic Pedrós Carlit
Pimorent
L A

A lEst, tenim, en primer terme, el Moixeró i
al darrera el Puigmal i la Tossa de Lló.
Cap al Sud, la panoràmica ens mostra a la
nostra esquerra el Moixeró i al fons la Serra
de Catllaràs. Creaunt el Llobregat i en línia
recte es veu la serra dEnsija.
Cap a la dreta (Oest) apareix el Pedraforca,
en una imatge un pel diferent de lenforcadura
de la que estem habituats. Al darrera seu, la
Serra del Verd, i a la dreta, els Cloterons i el
Cadinell. Darrere la Serra del Cadí es pot veure
la Maladeta i els cims de la Vall dAran.
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Pirineus axials

S

N

El que més ens pot sorprendre daquestes
panoràmiques és la vista cap al Nord. Veiem
un munt de cims, des de la Maladeta fins al
Puigmal, que corresponen a la part axial dels
Pirineus. I de cop, aquí davant nostre sobre
una àmplia vall de direcció est-oest, que és
la Cerdanya.

1
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Bloc
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Cadí

Falla
normal
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Fossa tectònica Puigpedrós
de la Cerdanya
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Sòcol

Detall del tall geològic de la zona de la Cerdanya.
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La formació de la vall de la
Cerdanya

Sense saber-ne res, ens sembla com si
shagués enfonsat una part dels Pirineus.
Doncs lexplicació geològica és, efectivament,
l'enfonsament duna part de la zona axial del
Pirineu oriental degut a una gran falla normal
de direcció est-oest.
A la figura de lesquerra es mostra un esquema
del que ha estat aquest procés. Un cop la
muntanya està ja formada, es donen esforços
extensius que originen una sèrie de falles
normals. A la zona de la Cerdanya, el bloc
superior va baixant lentament formant una
fossa tectònica. Aquest tipus destructura
limitada només per una falla sanomena
semigraven.
Aquesta falla es va originar fa uns 10 milions
danys, en el Neogen, desprès de que finalitzés
la compressió que va formar els Pirineus.
Mentre el bloc superior anava enfonsant-se,
al mateix temps es dipositaven dintre de la
conca sediments neògens de tipus
continental, com rius i llacs. Principalment
eren argiles, gresos, conglomerats i fins i tot
carbó. Els paleontòlegs han trobat enterrats
nombrosos fòssils de mamífers daquella
època.
El riu Segre, que neix a la vesant nord del
Puigmal, discorre per aquesta àmplia vall i es
dirigeix paral·lel a la falla en direcció est-oest
fins a la Seu dUrgell. Allà tomba en direcció
Sud i talla els Pirineus fins arribar a la plana
de la conca de lEbre.
Verdaguer, en la seva obra poètica del Canigó,
ens diu que a la Cerdanya hi havia hagut un
immens llac on es reflectia el mur del Cadí.
Aquí veiem que en realitat aquesta figura
poètica té una base geològica. Amb raó es

descriu a Verdaguer com a un excursionista
observador i amant de la ciència.
És del Cadí la serralada enorme
ciclòpic mur en forma de muntanya,
que serva el terraplè de la Cerdanya
per on lo Segre va enfondint son llit.
Resclosa fóra un temps d'estany amplíssim,
a on, en llur fogosa jovenesa,
aqueixos cims miraven la bellesa
de son alt front avui esblanqueït.
Avui l'estany no hi és, i alta muralla
dun castell de titans és eixa serra,
per escudar la catalana terra
fet sobre el dors del Pirineu altiu.
Noufonts, Carlit i Canigó i Meranges
són les quatre ciclòpiques torrelles
i són eixos turons ses sentinelles
on encara les àligues fan niu.

La figura inferior és un bloc diagrama de la
Cerdanya. Podem veure la falla que origina
la fossa tectònica, els sediments neògens
(pintats en groc) i el recorregut del riu Segre
en direcció est-oest fins a la Seu dUrgell. Sha
situat també el punt on estem situats i la vista
que tenim des del Comabona.
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QUAN LA GEOLOGIA JUGA UN PAPER IMPORTANT EN LA POBLACIÓ
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Ja hem vist el perquè de lexistència de la vall
de la Cerdanya, i ara veurem que el resultat
és una morfologia característica que té
conseqüències climàtiques. Els fronts atlàntics
procedents de França carregats de pluja
descarreguen en el vessant Nord dels Pirineus,
que en aquest cas seria el mur que formen
les muntanyes del Nord de la Cerdanya. En
canvi, quan el front ve de la Mediterrània, la
pluja cau principalment a la vessant Sud dels
Pirineus, a les Serres del Cadí i del Moixeró.
Si a més tenim en compte que els vens
dominants a la zona són la tramuntana que
ve del nord i és seca, i vens del sud també
càlids i secs, el resultat és que la vall de la
Cerdanya té un clima molt agradable. Hiverns
freds però estius temperats, amb la
pluviometria justa per a desenvolupar una
bona vegetació, però amb molts dies de sol.
De fet, és la part del territori continental
francès amb més dies de sol.
Degut a la seva orografia, ha estat
històricament una zona de pas entre les
poblacions del Nord i del Sud, i junt amb les
condicions climàtiques favorables, no és
d'estranyar que la Cerdanya ja estigués
poblada des del Paleolític. Testimoni daixò
són nombrosos jaciments destris, dolmens i
pintures rupestres.
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També hi ha rastres del pas de la cultura
romana.
A partir del segle IX, desprès de la conquesta
pels francs del territori ocupat pels àrabs, la
Cerdanya es converteix en un comptat. A
partir daquell moment, va anar canviant de
situació i dependència fins el tractat dels
Pirineus de lany 1.659 entre el Regne
dEspanya i el Regne de França, pel qual
Espanya va cedir a França la part nord de la
Cerdanya

Temperatura mitjana anual de la part Nord de
Catalunya segons lAtles Climtic de Catalunya.
Podem veure com entremig dels color blaus (fred)
de la zona pirinenca hi ha una franja vermellosa
(càlida) a la zona de la Cerdanya.

LA FONT TORTERA
Un brollador als cims del Cadí

11

Dalt del erms del Cadí trobem una font que sorgeix de la roca

Petita surgència degut de lexistència duna roca impermeable amb una calcària
carstificada

De camí de tornada des de el Comabona, baixem fins el collet del Comabona i en lloc de
tornar a pujar fins al Pic de la Font Tortera per on havíem vingut, baixem una mica més
fins a trobar un camí molt evident que seguirem en direcció oest. Al cap de 10 passem
una petita carena i veiem ja al fons el Pas del Gosolans cap on ens dirigim. Abans però
trobem uns abeuradors que ens indiquen la situació de la font Tortera.

És sorprenent que a dalt de la Serra del Cadí,
daspecte erm, pugui haver aquesta petita
font que tant beneficia al bestiar i als
caminants.

una font o surgència. (Veure pàg. 45 i pàg.
96).

Com ja hem vist, les roques que formen el
Cadí són principalment calcàries. I com ja sha
explicat als itineraris de Castellar de nHug i
del Pedraforca, les calcàries es dissolen amb
laigua de la pluja. Aquesta sinfiltra a la roca
a través de fisures formant sistemes d aigües
subterrànies, coneguts com a sistemes
càrstics.

Com ja hem vist, entremig de les roques
carbonatades que formen la cinglera hi ha un
nivell dargiles vermelles, que són precisament
les argiles que afloren aquí. Com que aquest
nivell és impermeable, les aigües subterrànies,
procedent de la part carbonatada més alta
del Cadí, surten a la superfície formant una
font. Aquesta aigua discorre superficialment
uns metres fins que es torna a infiltrar dintre
de les calcàries inferiors.

Les aigües subterrànies circulen per cavitats
excavades a la roca, i quan troben un nivell
de roques impermeables que no les deixa
seguir avançant, surten a la superfície formant

Tot el conjunt de les aigües subterrànies del
Cadí formen un reservori molt important que
alimenta les fonts del Bastareny a les
proximitats de Bagà.

Calcàries

Font Tortera
Infiltració

Argiles
impermeables

s
àrie
Calc

Font Tortera

77

Si et donàs la sua corona
un rei, i el ceptre de plata
i son mantell descarlata
i son tron enjoiellat,
¿per a ser rei deixaries
tes balades amoroses
ni tes muntanyes frondoses
ni ton joiós Llobregat?
Joaquim Rubió i Ors, Lo gaiter del Llobregat.

Les fonts del Llobregat (Foto: M. Tudela )

3

LES FONTS DEL LLOBREGAT
El Riu Llobregat representa, sens dubte, un dels eixos
vertebradors del país, abastint daigua i energia la meitat
Nord del territori, des dels Pirineus fins al Mediterrani.
Però, don venen les seves aigües, i a què es deu els seu
naixement a Castellar de nHug?

Aquest itinerari transcorre, pràcticament en la seva totalitat, pels voltants del poble de Castellar
de nHug. Combinem trams a peu, amb desplaçaments en cotxe. Les observacions enfocades
a explicar el sistema càrstic, que dóna lloc a les fonts del Llobregat, configuren la principal
motivació daquest litinerari.
També prenem atenció a daltres elements, com lantiga fàbrica de ciment del Clot del Moro,
que posa de manifest la interrelació entre la geologia i la societat.
A la segona parada podem gaudir duna panoràmica de la vall de Castellar de nHug, on
saprecien els diferents tipus de roca que conformen la vall, i la relació que existeix entre elles.
Continuem amb un recorregut a peu, que comença al poble de Castellar de nHug i ens porta,
durant una agradable passejada, per un camí cimentat, fins a les fonts del Llobregat.
Finalment, proposem un altre recorregut, que es pot fer tant a peu com en cotxe, fins a la
Cova de la Tuta. Amb lajuda dun casc i una llanterna ens hi podrem endinsar, sense cap més
perill que el dun centenar de metres.

Concrecions de calcita a la cova de la Tuta.
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FÀBRICA DE CIMENT
La roca i el riu com a recurs
Observem lantiga fàbrica de ciment del Clot del Moro

La fàbrica de ciment utilitzava la roca calcària com a matèria prima per a fer
el ciment, i laigua del riu per obtenir lenergia necessària durant al procés

Seguint la carretera que puja a Castellar de nHug des de La Pobla de Lillet, detectem
que, abans darribar al quilòmetre 3, surt un trencall a mà esquerra, en el que està indicat
laccés a lantiga fàbrica de ciment i al museu.

En aquesta parada queda palès com la
geologia esdevé un actor fonamental en el
desenvolupament de la societat, en aquest
cas com a font de recursos. Citant el diccionari
de la llengua catalana, podem definir els
recursos naturals com béns donats per la
natura, a través del sòl, el subsòl, les aigües,
la vegetació, la fauna, etc., necessaris per a
satisfer necessitats humanes o com a inputs
en determinats processos productius.
Explorant al paisatge que sens presenta,
resulta interesant observar com shan estat
explotat aquí els recursos naturals.
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La fàbrica de ciment del Clot del Moro, també
anomenada fàbrica Asland, produïa un tipus
de ciment anomenat Portland. Aquest ciment
deu el seu nom a la semblança amb la pedra
de Portland, un tipus de pedra calcària molt
utilitzada en la construcció que aflora a lilla
anglesa que porta aquest nom.
El ciment Portland sobté sometent a altes
temperatures (fins a 1.500 ºC) una barreja
entre pedra calcària i argiles, que genera la
fusió parcial dels minerals i la seva
recristal·lització en un subproducte anomenat
clínquer, que és el que després es mol per
obtenir el ciment en pols.
La fàbrica obtenia la pedra calcària del mateix
substrat on està assentada i de la immensa
barra de calcària massissa que es situa just al
darrere. Aquest material representa una unitat

La volta de canó catalana
La fàbrica de ciment, edificada a principis del
S.XX, compta amb uns sostres construïts
emprant la volta catalana, una tècnica
tradicional amb la que els maons es
col·locaven per la part plana i permetia obrar
sense bastida.
Tren del ciment
Des de La Pobla de Lillet fins a la fàbrica,
arriba el Tren del Ciment. Avui dia sutilitza
com una atracció turística, però durant lèpoca
de la seva creació servia per transportar el
ciment fins a Guardiola de Berguedà, per on
passava la línia de tren principal cap a
Barcelona.
Museu del ciment Asland de Castellar de
nHug
La visita al museu, que pertany al Museu de
la Ciència i la Tecnologia de Catalunya, permet
entendre com funcionava la fàbrica i la
i m p o r tà n c i a q u e va te n i r p e r a l
desenvolupament industrial de lèpoca.
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que els geòlegs anomenen calcàries del
Garumnià, una tipus de pedra formada en un
llac fa 50 milions danys, per on pastaven
encara els últims dinosaures. La roca sobre
la que està construït ledifici és una marga,
una roca formada per carbonat de calci
barrejat amb materials detrítics, com fangs o
argiles. Daquesta manera, degut a la seva
composició carbonatada, totes dues roques
esdevenen la matèria prima perfecte per a
lelaboració del ciment que produïa la fàbrica.
Daltra banda, la fàbrica es troba emplaçada
just al fons de la vall excavada pel Riu
Llobregat. Lenergia hidràulica de les seves
aigües i el carbó procedent de les mines de
la zona aportaven lenergia necessària per a
la fàbrica. Aquesta fàbrica, doncs, representa
un gran exemple daprofitament dels recursos.
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PANORÀMICA VALL DEL LLOBREGAT
Les peces del trencaclosques
Panoràmica on podem identificar els diferents materials que formen la vall del
Llobregat, des de Castellar de nHug fins a perdre-la de vista cap a lOest.
Es tracta del contacte entre dos materials dedats diferents. Les calcàries del
Devonià, al Nord, i les argiles del Permià, al Sud.

Seguim la carretera que puja a Castellar de nHug. Tant bon punt traspassem lentrada
a les fonts del Llobregat, apareix un trencall a mà esquerra que va cap al poble, mentre
la carretera segueix cap al Coll de la Creueta. La panoràmica es troba just a la corba de
la carretera, des don surt el trencall. Es pot estacionar el cotxe al marge dret de la
carretera, que ofereix un espai per aparcar.

El primer que crida latenció en baixar del
cotxe són els materials vermells que afloren
al marge esquerre de la carretera. Podem
observar que estan molt ben estratificats, i
que alternen nivells més durs amb nivells
més tous. Es tracta duna unitat de roca
formada per materials detrítics dorigen
fluvial, que data dun període anomenat
Permià (299 Ma - 250 Ma).
A continuació ens centrem en laltra banda
de la vall, a lesquerra, per sobre del poble
de Castellar de nHug, on es poden distingir
uns grans afloraments de roca. Aquestes
roques son més massisses i costa més de
distingir-ne lestratificació. Així doncs, aquesta
unitat està formada per roques calcàries dun
període anomenat Devonià (416 - 360 Ma).

Roques vermelles
del Permià

Calcàries del
Devonià

Finalment, si observem el fons de la vall en
direcció oest es possible distingir el contacte
entre les calcàries del Devonià (dreta) i els
materials detrítics vermells (esquerra) del
Permià.
S
Roques vermelles
del Permià

Contacte
discordant

Calcàries del
Devonià

N

Dibuix: M. Tudela
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Materials detrítics
vermells del
Permià

Calcàries
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Contacte
discordant

N

El contacte entre els dos tipus de materials és el que anomenem una discordança ersoiva. (Dibuix: M.
Tudela).
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Els materials anteriors al Permià estan
conformats per lorogènia herciniana, un cicle
de formació de relleus que té lloc durant el
Carbonífer (320 Ma). Els materials afectats
per aquest cicle estan molt deformats i
trencats. Durant la posterior formació dels
Pirineus (orogènia alpina, 60 Ma) aquests
materials són els que es troben a més
profunditat i es deformen de manera dúctil.
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Aquest tipus de contacte entre materials de
diferents edats es coneix com a discordança
erosiva. Aquest procés derosió, en concret,
sanomena Peneplanització del Permià.
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Observant una taula del temps geològic,
podem comprendre que alguna cosa ha
succeït entre la deposició de tots dos
materials. Com ja sha assenyalat, els materials
detrítics vermells daten del Permià, mentre
que les calcàries daten del Devonià. Aquests
dos períodes es separen per aproximadament
60 milions danys de diferència, durant els
quals, o bé no hi ha hagut sedimentació, o bé
els materials dipositats han estat erosionats.

A N Y S

Què és una discordança?
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existents (superfície erosiva 1). La
sedimentació es va col·locar per sobre dels
materials del Permià. Posteriorment, els
relleus de materials permians i els deformats
per l'hercinià, es van erosionar (superfície
erosiva 2). Finalment, per sobre daquesta
superfície, es van dipositar els materials
mesozoics de la cobertora.

Aquest paquet de materials és el que forma
el sòcol dels Pirineus.
Per sobre del sòcol paleozoic es dipositen els
materials de la cobertora dels Pirineus.
Aquests materials es dipositen durant el
Mesozoic i estan afectats únicament per
lorogènia alpina. Durant la formació dels
Pirineus representen els materials que es
troben més a prop de la superfície, i es
deformen i trenquen de manera fràgil.

El que sobserva en aquesta parada constitueix
la superfície erosiva per sobre del Devonià,
amb els materials del Permià dipositats per
sobre, horitzontalment. És a dir, aquests
materials representen el sostre del sòcol
paleozoic, i la unitat intermèdia entre aquest
i la cobertora. Posteriorment, durant
lorogènesi alpina, tot el conjunt va vascular
i adquirir la inclinació i posició que presenta
actualment.

Entremig daquests dos grans paquets de
roques que formen els Pirineus, subica encara
una altra unitat. És precisament la que
sobserva en aquesta parada (veure figura
inferior). Un cop finalitzada lorogènesi
herciniana, va arribar un període de calma
en que es va produir lerosió dels relleus
S

N

sediments
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ARGILES IMPERMEABLE DEL PERMIÀ
El tap del sistema
Aflorament de roques ben estratificades de color vermell.

Es tracte del materials detrítics dipositats durant el Permià (250 Ma) en una
zona de llacs i rius.
Entrem al poble de Castellar i tombem de seguida cap a lesquerra, on hi ha un gran
pàrquing. Estacionem el cotxe i, al final de laparcament, continuem a peu pel camí que
porta a les fonts del Llobregat. Un cop iniciat el recorregut, realitzem un primer tram recte
de baixada, seguit de 2 ziga-zagues. Al final de la segona ziga-zaga hi trobem un banc
per seure i un panell explicatiu del Riu Llobregat. Justament en aquesta corba, sortint del
camí per darrere del panell, afloren els materials del Permià.

Descripció de laflorament:
-Estratificació: aquesta roca forma diferents
nivells plans que, quan es van dipositar, eren
horitzontals. Cadascun daquests nivells
conforma un estrat, amb una organització
que indica que és una roca sedimentària.
-Textura: si sanalitza amb una lupa es poden
apreciar els diferents grans que formen la
roca. Aquest fet mostra que es tracta duna
roca detrítica. Tot i la dificultat que suposa
distingir els grans a simple vista, sha
dentendre que les partícules que formen la
roca són molt fines: són llims i argiles.
Si es pren atenció als nivells més durs de roca,
resulta evident que aquests es troben més
cohesionats, però en canvi no hi ha cap
diferència en la seva textura. Això significa
que les partícules que els formen estan més
ben cimentades que les dels nivells tous,
probablement mitjançant ciment carbonatat.
Cada nivell de diferent cohesió revela un canvi
en la tassa de sedimentació i de precipitació
química, i per tant del clima i de les condicions
ambientals del moment.
-Color: probablement denota el tret distintiu
daquest aflorament. La major part de la roca
es presenta de color vermell-granat, a
excepció de petites taques de color verdblanquinós.
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Què ens diuen totes aquestes observacions?
El fet que es tracti duna roca sedimentària
de tipus detrític vol dir que les partícules que
la formen van ser arrossegades per corrents
daigua, i el fet que siguin de mida tan fina
(llims i argiles) vol dir que aquestes corrents
tenien poca energia.
El color vermell és degut a loxidació del ferro
present en els minerals del sediment. i això
només pot passar en un medi oxidant. Els
ambients sedimentaris oxidants són aquells
que estan en contacte amb latmosfera.
Mentre que les taques blanques verdoses
corresponen a nivells on el ferro sha reduit,
posiblement degut a la presència de matèria
orgànica en descomposició.
Així és com se sap que aquests materials es
van dipositar en un medi fluvial poc energètic,
en els cursos baixos dels rius i en les seves
planes dinundació, formant sols edáfics on
hi creixia vegetació i hi vivien petits animals.
A més, observacions fetes en altres indrets
daquests mateixos materials, permeten saber
que mentre es dipositaven aquests sediments
havia diversos volcans funcionant no gaire
lluny daquí.

3+

Imatge aèria dun riu actual per fer-nos idea de
com era aquesta zona en el Permià. (Foto: iStock)

Quin paper juguen en la
formació de les Fonts del
Llobregat?
La major part daquests materials estan
conformats per argiles, que representen la
fracció més petita dels tipus de partícula que
poden formar una roca detrítica. Les argiles
es composen de partícules de menys de 0,002
mm. de diàmetre, donant lloc a una ordenació
dels grans molt compacte, amb uns porus
que disposen duna gran quantitat de
superfície de roca en contacte amb laigua.
Aquest fet produeix que les forces de
capil·laritat retinguin laigua dintre del
sediment, i que, tot i ser roques molt poroses,
siguin pràcticament impermeables.
Per aquest motiu, aquests materials juguen
un paper determinant dins lactual situació
de les fonts del riu Llobregat, ja que actuen
com a barrera impermeable per a laigua
procedent del sistema càrstic del massís calcari
Devonià.

sediments
vermells
Sediments dun meandre de riu

Dibuix: M. Tudela
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CALCÀRIES DEL DEVONIÀ
La roca que emmagatzema laigua
Aflorament de roques massises de color gris fosc.

Aquestes roques són les calcàries del Devonià, la unitat on es desenvolupa
el sistema càrstic que dóna lloc a les Fonts del Llobregat.
Després de la parada 3, el camí efectua una corba oberta cap a lesquerra, passant per
davant dun mur de pedra. Al final daquest tram, hi trobem un revolt tancat a lesquerra
i un altre a la dreta. Immediatament, arribem a una zona de clariana que fa una corba a
la dreta, on apareix un fanal. Justament, en aquesta corba, afloren les calcàries.

Descripció de laflorament:
-Estratificació: es poden detectar alguns plans
destratificació ben marcats, però no
presenten una continuïtat fàcilment
identificable.
-Textura: presenta una roca totalment
massissa. Examinada amb una lupa, saprecien
petits cristalls de calcita. Cal destacar que les
diferents fractures que es poden observar a
la superfície de la roca presenten les bores
arrodonides.
-Color: el color de tot laflorament es presenta
amb un to gris fosc, amb punts blanquinosos.
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Què ens diuen aquestes
observacions?
El fet que lestratificació aparegui poc regular
i marcada es dóna perquè les calcàries són
un tipus de roca sedimentària que es forma
a partir de la precipitació de la calcita.
Daquesta manera, una calcària sempre
shaurà format sota laigua, tan en llacs com
en mars. En aquest cas, representa una
calcària dorigen marí. Aquestes roques poden
posseir també una fracció detrítica, que sovint
consisteix en petits fragments de restes
dorganismes, com ara bivalves, coralls,
eriçons o altres.

formi la calcària, o bé una roca intermèdia
detrítica-carbonatada. Així, per imaginar-nos
lambient on es forma aquest tipus de roca,
es pot pensar en un mar tropical tranquil i
càlid.
La calcària daquest aflorament no té,
pràcticament, fracció detrítica. Està formada,
principalment, per petits cristalls de calcita,
que es la que li atorga aquesta coloració
grisosa.

La simple presència de calcàries ofereix molta
informació sobre el medi en el que es van
formar, ja que necessiten unes condicions
determinades. Per començar, ha de tractarse dun medi aquàtic. A més, la calcita no
precipita a baixa temperatura, és a dir, la
temperatura de laigua ha de ser força calenta.
La tassa daportacions de sediments ha de
ser baixa, doncs, si hi ha una aportació
contínua de detrítics, seran els que
sedimentin, i no donaran temps a que es

Talús
continental

Delta

Plataforma
continental

Foto: iStock

Ca CO3

CALCÀRIES
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Quin paper juguen en la
formació de les Fonts del
Llobregat?

forma el que es denomina un aqüífer càrstic,
com en el cas de laqüífer modelat per les
calcàries del Devonià.

La calcita, mineral principal de les roques
calcàries, representa un carbonat de calci
(CaCO3), que es dissol fàcilment en contacte
amb aigües àcides. Laigua de pluja, degut al
CO2 present a latmosfera i en els sòls, resulta
una mica àcida (pH = 5.5). Tot això provoca,
per tant, que les roques calcàries rentades
per aigua de pluja es vagin dissolent i formant
cavitats.
Laigua, en caure sobre les roca, sescola per
les fractures existents, i paulatinament les va
dissolent i eixamplant, fins a formar
autèntiques galeries i cavitats per on circulen
les aigües subterrànies. El relleu resultant
daquest procés de meteorització de la roca,
per dissolució, sanomena relleu de tipus
càrstic, en honor a la regió eslovena de Karst,
don és característic.
Quan un massís rocós es troba carstificat, es

Sumider
Rascler
(lapiaz)

Avenc

Dolina

Un aqüífer càrstic posseeix una zona de
recàrrega, per on circulen les aigües
subterrànies, i una zona de descàrrega. La
zona de recàrrega serveix com a entrada de
laigua al sistema, procedent de la pluja i de
lescorrentia superficial, i els orificis per on
sintrodueix són les dolines i els engolidors i
el rascler (lapiaz).
La zona per on circulen les aigües, que
constitueix el propi aqüífer, serveix com a
magatzem dels líquids dintre de la roca.
Aquestes aigües es troben en constant
moviment, circulant des de les parts altes
(zona d'infiltració) fins a les parts baixes, per
galeries més o menys verticals fins la part
inferior, on l'aigua omple tots els espais buits
(zona saturada), circulant, principalment, per
conductes horitzontals. La zona de descàrrega,
en canvi, es situa on laigua del sistema entra
en contacte amb la superfície topogràfica,
ocasionant una surgència.

Gorja
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Surgència temporal
(sobreeixidor)

Zon
dinfilt a
ració
Zona
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pieçomètrico

Sifó
Columna
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LES REACCIONS QUÍMIQUES: DISSOLUCIÓ I PRECIPITACIÓ
Les reaccions químiques que regulen la
interacció entre aigua i carbonats no són
irreversibles, ni actuen en una sola direcció,
sinó que es comporten en dos sentits, en
funció de les condicions ambientals de pressió,
temperatura, pH i pressió parcial de CO2.
pH: és una mesura de la concentració de protons
lliures en forma de H+ presents en laigua. A més
concentració de H+ més àcida és un aigua, i a menys
concentració més bàsica.

Precipitació: després de circular per dintre de la roca
a altes presions, quan laigua subterrània torna a
aflorar en superfície, la seva pressió disminueix
igualant-se amb la de latmosfera. Això provoca una
dismunució de la pressió parcial de CO2 en laigua
(desgasificació) i per tant també en la seva concentració
de CO2 dissolt i en la seva acidesa. Aleshores la reacció
te lloc a linrevés, produint-se la precipitació de la
calcita, i formant travertins, estalactites i estalacmites.

Pressió parcial de CO2: és una relació entre la
concentració de CO2 en un medi i la pressió a la qual
aquest està sotmès. A més pressió parcial de CO2 més
CO2 dissolt hi haurà en laigua.
Què passa si la calcita entra en contacte amb aigua
àcida?
CaCO3 < = > Ca2+ + CO32CO32- + H+ < = > HCO32HCO3- + Ca2+ <=> Ca(HCO3-)2
Els protons lliures (H+) presents en laigua reaccionen
amb el carbonat (CO32-) de la calcita formant àcid
carbònic (HCO3-) i dissolent el mineral. El mateix àcid
carbònic (HCO3-) producte daquesta reacció reacciona
amb el calci (Ca2+) també de la calcita propiciant
encara més la seva dissolució.
Què passa si la calcita entra en contacte amb aigua
enriquida en CO2 dissolt?
CaCO3 < = > Ca2+ + CO32H2O + CO2 <=> HCO3- + H+
2HCO3- + Ca2+ <=> Ca(HCO3-)2
El diòxid de carboni (CO2) reacciona amb laigua (H2O)
produint àcid carbònic (HCO3-) i augmentant lacidesa
del medi, que com ja sha vist provoca la dissolució
de la calcita. A més, làcid carbònic (HCO3-) reacciona
amb el càlci (Ca2+) de la calcita propiciant encara més
la seva dissolució.
Com afecta a la roca i a la formació del carst?
Dissolució: laigua de pluja, àcida per si mateixa, al
entrar en contacte amb els sols edàfics rics en matèria
orgànica augmenta la seva pressió parcial de CO2, i
per tant també la seva concentració en CO2 dissolt.
Lacidesa de les aigues i les altes concentracions de
CO2 dissolt provoquen la dissolució de la roca i la
formació de dolines i galeries.
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Concrecions de carbonat càlcic a la cova de la Tuta.
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LES CALCÀRIES GRIOTTE
Les roques ornamentals del Devonià
Roca calcària de color vermell i gris.

Aquest tipus de roca calcària es denomina calcària griotte. Aquest terme
francès significa guinda (fruit del guinder), i dóna nom a aquesta roca degut
a la seva coloració vermella.
En deixar enrere les calcàries grises de la parada 4, iniciem una petita baixada que ens
porta a un banc, a mà dreta, sobre el que afloren les calcàries griotte.

Aquesta roca pot portar a la confusió, ja que
a primera vista sassembla als materials
detrítics del Permià, de la parada 3, degut al
seu color vermell. En realitat, però, tot i la
seva coloració, es tracta duna roca calcària
dorigen marí, i forma part del mateix massís
calcari Devonià on es desenvolupa laqüífer
càrstic.

en una mateixa capa?
Una altra hipòtesi
Estudis recents han determinat que una altra
possible procedència de lhematites (ferro
oxidat), que atorga la coloració vermella a la
roca, és la biomineralització. Igual que els
mamífers sintetitzen carbonat de calci pels
ossos, existeixen determinades bactèries que
sintetitzen hematites per obtenir energia.
Així, durant aquest procés, les bactèries
concentrarien el ferro de lambient i formarien
biofilms, transformació que conferiria la
coloració vermella a la roca. Aquesta hipòtesi
resulta molt interessant, ja que la presència
daquests microorganismes no està associada
a cap tipus de profunditat, circumstància que
explicaria lexistència de calcàries de color
vermell amb associacions de fòssils propis de
medis profunds.

A que deu la seva coloració
vermella?

La calcària Griotte com a roca
ornamental

La coloració vermella daquest tipus de roca
es deu a la presència de minerals de ferro,
en forma oxidada. Aquesta apreciació
suggereix que aquest tipus de carbonat es va
formar en un ambient aquós, però proper a
la línia de costa. Compta amb laportació duna
fracció detrítica procedent de lerosió de
materials, com els de la parada 3, que li dóna
aquesta coloració vermella.

Altrament coneguda com a marbe vermell,
des de ledat mitjana aquest tipus de roca a
sigut molt valorada degut a la seva coloració
vermella per a la construcció com a roca
ronamental. Multituds de pedreres han
explotat aquesta roca per tota Europa des de
lèpoca Romana.

El problema sorgeix en observar com els
nivells vermells de laflorament es troben
intercalats amb nivells grisos i verdosos, que
denoten una absència de ferro oxidat en
aquests trams. Així doncs, com sexplica la
presència de nivells oxidats i de nivells reduïts
iStock
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ALTRES USOS DE LES ROQUES EN LA CONSTRUCCIÓ
Les roques ornamentals, també anomenades
pedra natural, son aquells que després
daplicar-lis un procés delaboració son aptes
per a ser utilitzades com a material de
construcció o elements ornamentals
conservant totes les seves característiques
físico-químiques. Veiem alguns exemples:
Granit:
com ja sha vist en aquesta guia, és una roca
ígnia que prové del refredament dun magma
a lescorça terrestre. El seu aspecte cristal·lí i
la seva duresa han fet que ja des de lantic
Egipte hagi estat una roca molt utilitzada en
la construcció de grans monuments.

Pissarres:
procedeix de la transformació duna roca
detrítica de gra fi degut a un procés de
metamorfisme. Es una roca abundant a les
zones dalta muntanya, i els seu caràcter foliar
lha fet ideal, des de temps remots, per a la
construcció de teulades en zones de neu com
en els Pirineus.

Sostres de pissarres a Sant Climent de Taüll.

Mount Rushmore a Dakota de roca granítica, Estats
Units (Foto: iStock)

Marbre:
és una roca carbonatada que ha estat sotmesa
a processos de metamorfisme que li atorga
una gran duresa i un aspecte cristal·lí de color
blanc molt vistós i apreciat per lescultura. El
més famós sens dubte és el marbre de
Carrara, procedent de els Alps Apuans.

Pedrera de Carrara a Itàlia (Foto: iStock).
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Arenites:
aquestes roques detrítiques, tot i no ser
considerades roques nobles han estat
popularment empleades per a la construcció
dedificis. Observant les roques de que estan
fets els edificis duna població podem
fàcilment deduir la geologia pròxima de la
zona.

Pedreres de sHostal de marés, la roca més utilitzada
a Menorca.

6

FONTS DEL LLOBREGAT
On les aigües surten a la superfície
Font espectacular amb diversos brolladors daigua de dintre de la roca.

Les aigües subterrànies surten a la superfície en omplir-se laqüífer, degut a
la presència de materials impermeables.
Seguim baixant pel camí. Finalment, arribem fins al fons de la vall, on el camí segueix pel
costat dun corriol. El camí es creua per ponts de fusta, en dues ocasions, fins situar-nos
davant de les fonts, on hi ha dos miradors habilitats.

Don ve aquesta aigua?

Daquesta manera, la vall es conforma per un
massís calcari, a la vessant Nord, format per
calcàries del Devonià, que es troben en
co nta c te a m b m ate r i a l s a rg i l o s o s
impermeables del Permià, a la vessant Sud.

Si sha seguit tot litinerari, només cal recordar
el que sha constatat en les diferents parades.
La vall on neix el riu Llobregat està formada
per dos tipus de materials.

Laigua de pluja, en caure sobre el massís
calcari, dissol la roca i s'infiltra, excavant
galeries i formant un gran sistema aqüífer.
Tota aquesta aigua, quan arriba als materials
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impermeables del Permià, no pot seguir
circulant i comença a acumular-se, omplint
el sistema. Allà on el nivell de laigua entra
en contacte amb la superfície es produeix
una surgència, que és el que són les Fonts
del Llobregat, i el que es pot descobrir en
aquesta parada.

Si sobserva detingudament, abans darribar
a les fonts, el camí transcorre pel costat dun
corriol amb gorges excavades a la roca.
Aquesta vall, que precisament fa baixar la
cota topogràfica i provoca que el nivell de
laigua surti a la superfície, troba el seu
originen, probablement, en una vall excavada
per un antic riu Llobregat.

S

N
Fonts del Llobregat

Permià
(roques impermeables)

Calcàries
del Devonià
Nivell
piezomètric

Esquema del funcionament del sistema de les fonts
del Llobregat. (Dibuix: M. Tudela)

El règim hidràulic del sistema
Normalment, la velocitat de circulació de les
aigües subterrànies en un aqüífer de roques
no consolidades, que és el tipus daqüífer
més abundant i explotat, és molt lenta. Laigua
transita per la porositat de la roca, i les
velocitats es defineixen en lordre de
centímetres/dia.
En un medi càrstic, però, el funcionament
resulta totalment diferent. Laigua circula
lliurement per avencs i galeries on, després
duna crescuda associada a un episodi de
pluja, es poden assolir velocitats de
metre/segon. Així, l'aigua que discorre al
sistema i al cabal, que surt per la surgència

96

de les Fonts del Llobregat, es troba totalment
condicionada per la pluviometria de la zona.
Poden existir èpoques molt seques, en les
que la surgència tingui cabals baixos, i episodis
de pluja torrencial, en els que hi circulin grans
cabals.
El temps que triga laigua en recórrer la zona
de recàrrega, la surgència i la zona de
descàrrega, es denomina temps de trànsit
del sistema, i en els aqüífers càrstics pot durar
des dunes poques hores, fins a varis dies.
En la figura que sexposa a continuació, es
pot observar com el temps que passa des que
es registra la pluja, fins a que el cabal de les
fonts augmenta, és mínim.

A partir daquesta gràfica, amb dades
registrades entre lany 1997 i 1998, es poden
extreure algunes conclusions sobre com
funciona el sistema. Així, es pot observar
com el cabal mig que brolla per les fonts és
de 0,90 m3/s (900 litres per segon), però
quan hi ha episodis de grans pluges pot
arribar fins als 6 m3/s (6.000 litres per
segon).

de 28.300 milions de litres. Així, comptant
amb aquestes magnituds daigua, no es
d'estranyar que el riu Llobregat hagi
esdevingut tan important pel país com a font
de recursos.

Una altra dada que els hidrogeòlegs poden
deduir, a partir de la gràfica, fa referencia al
volum dinàmic del sistema, que representa
la quantitat daigua total emmagatzemada a
laqüífer en un moment puntual, i que en
aquest cas es mostra de 3,7 hm3. És a dir, si
en el moment de comprovar els nivells de
laqüífer apunten al seu nivell mig, podrem
constatar que dintre de la roca hi ha
emmagatzemats 3.700 milions de litres
daigua!
El volum total daigua emès per la surgència
en un any, en funció daquestes dades, seria
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Gràfica dels cabals en metres per segon (blau) i la
pluviometria en milímetres (vermell) de les fonts
del Llobretgat entre el 1997 i el 1998. (Freixas 2013).
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GRESOS I LUTITES DEL CARBONÍFER
La base del sistema
Aflorament de roques molt foliades, de color negre rogenc.
Es tracta duna alternança de gresos i lutites del Carbonífer, materials detrítics
situats a la part baixa del massís calcari, fent de base impermeable del sistema
aqüífer.

Tornem al poble de Castellar de nHug. Continuem per la carretera principal fins arribar
a la Plaça Major. Allà agafem el carrer que surt a mà dreta, en direcció a la Closa. Just
abans darribar al camí dentrada a lalberg, encara a la pista de ciment, en una corba molt
tancada a lesquerra, afloren les roques daquesta parada.

Aquesta roca està formada per partícules molt
fines de sediment detrític. Per aquest motiu,
la roca es denomina de manera genèrica
lutita, que és el nom que rep aquesta mida
de gra. Destaca per la seva laminació, que
respon tant a lacumulació destrats amb
diferent mida de gra, com als diferents plans
de deformació del material, anomenats
foliació, degut als esforços tectònics que ha
patit la roca.
Aquestes roques pertanyen al Carbonífer (330
Ma), i van ser afectades per orogènesi
herciniana. Durant aquest procés tectònic van
estar sotmeses a grans tensions i
temperatures, fet que va generar les foliacions
que presenten: una seva lluïssor vítria, deguda
a un baix grau de metamorfisme.
La tectònica és, també, la responsable de que
aquestes roques més modernes (330 Ma)
estiguin ubicades per sota de les calcàries del
Devonià (400 Ma) que són més antigues.
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Com pot ser que una roca
més moderna es trobi per
sota de una més antiga?
Lorogènesi herciniana va consistir en un gran
procés de construcció de relleu, originat pel
xoc de dues grans plaques tectòniques:
Gondgwana i Laurentia.

Aquesta explicació permet comprendre com
és que aquí aflorin materials del Carbonífer
(330 Ma) per sota dels del Devonià (400 Ma,
per tant més antics). Tot el sòcol del Pirineu
està estructurat en grans encavalcaments i
plecs.

La manera en que es forma el relleu quan
xoquen dues plaques consisteix en deformar
i apilar les roques, unes sobre les altres.
Durant, aquest procés les roques es dobleguen
formant plecs i es trenquen formant falles.
Una falla inversa (compressiva) provoca que
un bloc de roca selevi per sobre dun altre.
Si el bloc continua movent-se per sobre, en
sentit horitzontal, aleshores sanomena
encavalcament. El resultat daquest tipus
destructures produeix que roques dedat més
antiga es situïn per sobre de roques més
modernes (mantell de corriment).

Com afecta a les Fonts del
Llobregat?
La presència de lutites per sota de les calcàries,
on es desenvolupa el sistema càrstic, ha
contribuït en gran mesura a que laigua de
laqüífer sorgeixi a la zona de les fonts del
Llobregat. Ja hem vist que els materials
impermeables del Permià fan de tap del

Roques més
antigues

Falla inversa i un manetll
de corriment

Roques més
modernes

Tall geològic deles fonts del
Llobregat (Freixas, 2013).

sistema, però aquests materials del Carbonífer,
que també son impermeables gràcies a la
seva composició lutítica, fan de base
impermeable de laqüífer. Representen
quelcom similar al fons duna banyera.
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8

COVA DE LA TUTA
Lantic naixement del Riu Llobregat.
Cova excavada a la roca de més dun centenar de metres.

Laigua àcida de la pluja dissol la roca calcària formant galeries, per on circula
laigua subterrània. Aquestes galeries, en quedar seques, es converteixen en
coves.

El camí fins a la Cova de la Tuta es pot realitzar tant a peu com en cotxe. En ambdós
casos, després de la parada 8, hem de continuar per la pista, creuant un rierol, fins arribar
al barri de la Ribera.
Si anem a peu, des del barri de la Ribera, hem davançar uns quants metres per la carretera
que puja cap a la dreta, on trobem un carreró de ciment, a mà esquerra, que puja cap a
dintre el barri. A partir daquí, el camí està marcat amb senyals blaves. Seguim aquest
carrer, que fa una revolt a la dreta i un altre a lesquerra, i arribem a un sender que travessa
uns camps, fins topar amb la carretera que es dirigeix al barri de lErola. Des daquest
punt, caminant uns metres per la carretera en direcció esquerra, trobem a mà dreta un
carrer que travessa el barri, fent ziga-zagues, en direcció a lhípica. Prenem el carrer i
sobrepassem la pista que es dirigeix a lhípica, fins arribar a la font del Clot dels Torrents.
Daquest indret surt un corriol, indicat per un rètol, que ens porta fins a la cova.
Si anem en cotxe, des del barri de la Ribera, hem de seguir la carretera principal, cap a
la dreta, que ens porta fins al barri de lErola. Allà prenem el mateix carrer que si anéssim
a peu, travessant el barri, fins agafar la pista que arriba a la font del Clot dels Torrents,
on es pot deixar el cotxe per seguir a peu fins a la cova.
Temps estimat a peu, des de la parada 8 fins a la cova: 30 min.
Temps estimat a peu, des de la font del Clot dels Torrents fins a la cova: 10 min.
Equipats amb un casc i una llanterna podem arribar fins al fons de la cova, sense cap
perill greu. Cal fer especial atenció al terra que rellisca força.

La Cova de la Tuta és una cavitat excavada a
les calcàries del Devonià, conseqüència de la
dissolució del mineral de la calcita, que forma
la roca calcària, per laigua àcida de la pluja.
Aquesta cova va ser excavada per laigua en
circulació i, en un principi, les seves galeries
formaven part de tot el sistema daqüífer
càrstic.
Més tard, laigua va deixar de transitar per la
galeria i va quedar al descobert, convertintse en una surgència abandonada, és a dir, en
una cova per on no hi discorre laigua.
A partir d'aquest moment només hi circula
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l'aigua que s'infiltra per les fissures de la cova.
Aquesta aigua, després de recórrer per dintre
el massís calcari, dissolent la roca i enriquintse en carbonat de calci (CaCO3), surt per les
parets i sostres de la cova a través de les
fissures. Degut al canvi de pressió en entrar
en contacte amb latmosfera, laigua saturada
en carbonat es desgasifica i provoca la
precipitació de la calcita, donant lloc a les
concrecions.
Les concrecions poden tenir vàries formes:
estalactites, estalagmites, banderes, cascades
i altres espeleoformes, presents a la cova de
la Tuta.
Per comprendre millor el procés químic pel
qual la calcita precipita en entrar laigua en
contacte amb latmosfera, es pot consultar
lapartat de la parada 5: Reaccions químiques.
Dissolució i precipitació (pàgina 92).

Concrecions a la cova de la Tuta.
Galeria principal de la cova de la Tuta.
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Quina relació té amb el riu
Lloberagt?
La Cova de la Tuta serigeix com una antiga
galeria, que es va formar com a part del
sistema aqüífer que avui dóna lloc a les Fonts
del riu Llobregat.
Nivell
piezomètric

Surgència de la Tuta

1600

Passat:

1500

En un primer estadi, la cota topogràfica
del riu Llobregat es trobava en una situació
molt més alta, fet que produïa que les fonts
brollessin també a una cota superior a
través de cavitats inundades, com podria
representar lactual cova de la Tuta.
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1300

1200
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1600

1500

Fonts del Llobregat
actuals
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1300

1200

2

Cova de la Tuta
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Coves del Llobregat
Fonts del Llobregat
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Posteriorment, el riu Llobregat va anar
erosionat el relleu i baixant de cota fins
assolir lactual. Les fonts surten quasi en
el contacte amb els materials
impermeables del Permià.
Les cavitats superiors que abans estaven
plenes daigua van quedar seques i cobertes
de concrecions, com la cova de la Tuta

Nivell
piezomètric

1600

1200

Present:

3

Nivell
piezomètric

El riu Llobregat continuarà excavant i
baixant de cota. Aleshores, apareixeran
noves fonts més avall, i la zona per on
actualment surt laigua quedarà
abandonada, donant lloc a coves similars
a la de la Tuta.

ADRECES DINTERÈS

Centre dinformació del Parc Natural del Cadí-Moixeró:
c/ de la Vinya, 1 08695 Bagà Tel.: 93 824 41 51
web www.gencat.cat/parcs/cadi - www.gencat.cat/parcs/pedraforca
Centre dInformació i Interpretació del Massís del Pedarforca
Plaça Pedraforca, s/n 08697 Saldes Tel. 93 825 80 46
web www.gencat.cat/parcs/pedraforca - www.saldes.cat
Museu de les mines de Cercs:
Plaça Sant Romà s/n., Colònia Sant Corneli Tel.: 93 824 81 87 web www.mmcercs.cat
m.cercs@diba.cat
Mina de petroli de Riutort:
Tel.: 608 222 525 - minadepetroli@gmail.com web www.minadepetroli.com
Centre Picasso de Gósol:
Plaça Major, 1 25716 GÓSOL Tel.: 973 37 00 55
www. gosol.ddl.net

ajuntament@gosol.ddl.net

Tren del ciment:
La Pobla de Lillet Tel.: 972 73 20 26 reserves@ferrocarrilturistic.ca www.trendelciment.cat
Museu del ciment Asland:
Carretera de la Pobla de Lillet a Castellar de nHug, km 3 Tel.: 938257037 museuciment@mnactec.com
www.museuciment.cat
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pla de falla

Aquesta guia neix amb lobjectiu de donar a
conèixer els tresors geològics que el Parc Natural
del Cadí-Moixeró amaga.

A més, la guia inclou una aplicació per mòbils
android, que permet la visualització de vídeopresentacions realitzades a cada una de les
parades.
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m

Hi ha tres itineraris de fàcil accés, en cotxe i a
peu. En cada itinerari es poden observar diferents
aspectes de la geologia, traçant de manera
descriptiva i il·lustrada cada una de les
explicacions.

sensor de grisú

10

Aquest indret rep multitud de visitants darreu
del món, atrets per la seva bellesa paisatgística
i els seus valors naturals, tan biòtics com
geològics. Però sovint, els valors geològics queden
en segon pla, degut en gran part a la seva
desconeixença. Així doncs, la guia tracta
dapropar al visitant al patrimoni geològic
daquesta zona, conferint així una visió més
profunda del territori.
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