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Més informació: 

Al web del CRIP (www.crip.cat) i a la del Geoparc (www.geoparc.cat) podeu descarregar-vos aquesta guia, així com 
obtenir informació del Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica i del Geoparc Mundial UNESCO de la 
Catalunya Central.  
 
Per qüestions de logística es demana que aquelles persones interessades s’inscriguin al següent formulari:  
https://www.hostaletspaleontologia.cat/geolodia-2018-als-hostalets-de-pierola/



 
 

1-  QUÈ ÉS EL GEOLODIA 
 
Geolodia és una iniciativa de divulgació de la geologia d’àmbit estatal que consisteix en una 
excursió de camp guiada per geòlegs. Aquestes excursions es celebren de manera simultània, son 
gratuïtes i obertes al públic en general.  
 
Aquesta iniciativa pretén que la gent entengui i valori la geologia i la seva importància en la 
societat i els plans d’estudis. El Geolodia està coordinat per la Societat Geològica d’Espanya en 
col·laboració amb altres entitats (AEPECT, IGME), Geoparcs, universitats, patrocinadors etc. 
 
Més informació: www.sociedadgeologica.es           www.crip.cat            www.geoparc.cat 
 
 
2-  QUÈ ÉS EL CRIP 
 
El Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP) està ubicat a la població dels 
Hostalets de Pierola (Anoia).  
 
La seva missió és fomentar el valor del ric patrimoni paleontològic dels jaciments del Miocè 
existents  al municipi, considerat com un dels més rics del país, tant per la quantia de restes 
recuperades com per la qualitat de conservació i singularitat d’aquests, els quals han merescut el 
reconeixement internacional.  
 
El CRIP destina els seus esforços en la difusió del patrimoni paleontològic mitjançant la exposició al 
públic, conferències, cursos i tallers a tots els nivells i de totes les temàtiques relacionades amb el 
patrimoni paleontològic. 
 
Els continguts del centre giren entorn als següents eixos temàtics: Paleoprimatologia, 
paleopaisatge i fauna Miocè, excavació paleontològica i restauració-conservació del material fòssil. 
 
 

3-  QUÈ ÉS EL GEOPARC 

Els Geoparcs són territoris amb els límits ben definits que han apostat pel desenvolupament 
sostenible sobre la base d’un patrimoni geològic de valor reconegut internacionalment. 
 

La gestió d’aquest territori però, no es limita a la geologia, no es tracta d’un parc temàtic ni un 
museu a l’aire lliure. Busca ser un paraigües de prestigi sota el qual es desenvolupin accions de 
recerca, conservació, educació i desenvolupament econòmic local pels seus habitants. 
 

Utilitza el geoturisme com una eina per potenciar, a més, la resta de patrimoni natural, la història, 
la cultura, el paisatge i en definitiva, tots el elements que configuren la forta identitat del territori.  
 

Els Geoparcs són àrees reconegudes per la UNESCO, i per tant aquest aval fa que la marca Geoparc 
representi una nivell elevat de qualitat. Els primers Geoparcs sorgeixen oficialment l’any 2000 en 
resposta a una inquietud creixent per protegir i divulgar també el patrimoni de geològic, a més del 
biòtic. A finals de 2015, a la 38a Conferència General de la UNESCO, a París es va adoptar un acord 
i es va crear el Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs de la UNESCO.  
 

http://www.sociedadgeologica.es/
http://www.crip.cat/
http://www.geoparc.cat/


4-  FITXA TÈCNICA DE LA RUTA 
 

 

Distància aproximada: 7,5 km. 
 

Dificultat baixa. 
 

Temps aproximat caminant: 2,5 hores. 
 

5-  RECOMANACIONS 

El camí transita per una riera durant uns metres, vigileu en època de pluja. Per a aquesta visita es 
recomana portar roba i calçat còmode, protecció contra el sol, així com beguda i alguna cosa per 
picar.  
 
Recordeu! No transiteu fora dels camins existents, porteu sistemes de comunicació mòbils i, quan 
visitem afloraments de roques, fòssils o elements del patrimoni miner, no els hem de malmetre ni 
endur-nos mostres.  
 
El patrimoni geològic i paleontològic ha de merèixer el mateix respecte que la resta del patrimoni 
natural i cultural. Respecteu l'entorn, la flora i la fauna, no embruteu l'entorn i col·laboreu en la 
recollida selectiva d'escombraries en els punts indicats. 
 
L'organització no es fa responsable dels accidents físics o materials que els participants puguin 
ocasionar o patir. 



 

 
 

6-  CONTEXT GEOLÒGIC 
 
L’àrea dels Hostalets de Pierola està situada a la conca Vallès -Penedès, al nord-est de la península 
Ibèrica (Catalunya, Espanya). Aquesta conca , d’orientació NNE-SSW i situada entre les serralades 
Litoral i Prelitoral, va originar-se durant els moviments tectònics del NW de la zona Mediterrània 
durant el Neogen (Bartrina et al., 1992; Cabrera & Calvet, 1990; Roca & Guimerà, 1992). Es tracta 
d’un semi-graben (fosa tectònica) de morfologia allargada, limitat per falles normals (fractures) 
amb orientació ENE-WSW. 
 
La subsidència (enfonsament vertical) de la conca va estar controlada per aquestes falles de 
geometria lístrica que li confereixen una marcada asimetria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.medellin.unal.edu.co/~rrodriguez/geologia/estructural.htm                                              

 
 
 
 

Les seqüències sedimentàries de rebliment d’aquesta conca es poden estructurar a grans trets en 
dos grans blocs continentals, entre els que s’intercalen un conjunt de sediments d’ambients 
marins i de transició. L’edat del complex continental inferior correspondria al Miocè inferior, 
mentre que el superior correspon al Miocè mitjà -superior.  
 
Els materials del complex marí i de transició s’atribueixen al Miocè mitjà (Bartrina et al., 1992), i es 
van dipositar a les zones del SW de la conca. Gran part del rebliment de la conca consisteix en 
sediments proximals i distals de ventall al·luvial (Cabrera & Calvet, 1990). 
 
Les seqüències del Miocè mitjà a l’àrea dels 
Hostalets de Pierola corresponen dominantment a 
lutites (llims i argiles) amb intercalacions 
ocasionals de conglomerats i, en menor mesura, 
gresos i gresos conglomeràtics (corresponents a 
dipòsits de ventall al·luvial) (Moyà-Solà, et al., 
2009; Alba et al., 2009). Les lutites tenen 
coloracions vermelloses (ocasionalment 
granatoses) o ocres i groguenques, alternant-se 
aquestes coloracions al llarg de la seqüència 
sedimentària. Els conglomerats són polimíctics 
(amb composició variable) i heteromètrics (de 
mida variable), la matriu és llimosa a sorrenca, i el 
grau de cimentació és variable.                                                                                  
            Ventall al·luvial 

http://www.medellin.unal.edu.co/%7Errodriguez/geologia/estructural.htm


 
 
Les litologies dominants dels còdols són roques metamòrfiques paleozoiques i en menor 
percentatge relatiu, carbonats mesozoics, roques ígnies paleozoiques i quars. 
 
Aquest conjunt de dipòsits corresponen a fàcies marginals a distals de ventall al·luvial amb 
amplituds de radi i eficàcia de transport variables. Aquests sistemes de ventalls tindrien el 
seu origen als marges septentrionals de la conca. En aquest context sedimentari es 
produïen avingudes torrencials amb elevada càrrega sedimentària, ocasionant fluxos de 
colades de fang.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alba et al. 2007 



 

 
 

7-  ITINERARI 
 
Al llarg d'aquest itinerari farem un viatge al passat, fent enrere 12 milions d’anys, per tal de poder 
entendre el món on va viure el Pierolapithecus catalaunicus. 
 

Parada 1: EL PAISATGE DELS HOSTALETS 
 

Fa 12 milions d’anys les muntanyes, els torrents i rieres que veiem com ara la muntanya de 
Montserrat no es veien tal com les veiem ara. 

Montserrat és un massís que té una forma i un relleu 
molt peculiar. Les serralades típiques estan originades 
per grans esforços tectònics compressius, que es 
manifesta a la superfície amb els relleus abruptes de la 
serralada. L’origen d’aquests grans esforços cal cercar-lo 
en els contactes entre plaques. En els llocs a on les 
plaques tectòniques xoquen entre elles es formen grans 
serralades. En canvi, aquestes muntanyes no formen part 
d’una serralada típica sinó que tenen un altre origen 
peculiar. 

 

A finals de l’era secundària –Cretaci superior, fa uns 72 milions d’anys– els moviments de les 
plaques tectòniques van donar lloc a l’orogènesi alpina, que van originar una sèrie de serralades de 
muntanyes arreu del món, com l’Himàlaia, els Andes, els Alps, els Pirineus, entre d’altres.Al mateix 
temps, però es va formar una altra no tan important, de direcció NE-SO, que actualment coneixem 
amb el nom de serralades costaneres catalanes. 
 

A principis del terciari (a l’Eocè inferior, fa uns 50 milions d’anys), Catalunya tenia uns relleus 
emergits al nord (zona pirinenca) i a l’est (costa actual), però el centre estava ocupat per un mar 
que comunicava amb l’Atlàntic i que a poc a poc es va anar tancat. Aquest mar formava la conca 
de l’Ebre, que s’anava colmatant amb els sediments que provenien de l’erosió de les muntanyes 
que s’anaven alçant. Al vorell sud de la conca de l’Ebre, hi desembocaven diversos rius que 
provenien de relleus situats a la zona on actualment hi ha el mar. 
 

Aquests rius no eren gaire llargs, i per aquest motiu no desenvolupaven deltes típics amb materials 
sinó que van donar lloc a ventalls al·luvials. En aquests ventalls s’hi acumulaven centenars de 
metres de còdols, a les parts més pròximes a la costa; i a les parts més llunyanes, s’hi dipositaven 
els materials més fins , que progressivament passaven a ser materials marins. 
 

Aquest procés va durar tot l’Eocè i l’Oligocè (50-23 milions d’anys) amb més o menys intensitat 
segons el lloc de Catalunya. Als inicis del Neogen (23 milions d’anys), el moviment de col·lisió de 
les plaques es va aturar i, a la zona oriental de la península, es va iniciar un moviment de separació 
entre plaques que va originar l’obertura del golf de Lleó.  
 

Durant aquesta època es van originar un gran nombre de falles normals que donaven lloc a fosses 
tectòniques, com la zona del Vallès i del Penedès, i van delimitar la costa actual. Aquestes fosses 
tectòniques van modificar els relleus de les serralades costaneres catalanes i les van separar en 
dues subunitats: la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral. Amb aquesta nova situació la conca de  



 

l’Ebre deixà de ser tancada, el riu Ebre es va obrir pas a través d’aquestes serralades i, a partir 
d’aquell moment, els sediments es van dipositar al fons del Mediterrani. 
 

Les roques més toves i poc deformades donen lloc a formes de relleu suaus, i les més dures i 
plegades, a morfologies més abruptes. Als Pirineus l’amuntegament d’estructures dóna lloc a 
muntanyes importants, mentre que a la conca de l’Ebre, en general, la morfologia és plana i té 
petits turons, excepte a les zones on es van dipositar els ventalls al·luvials. Però en els límits sud de 
la conca hi ressalten els relleus de Montserrat.  
 
Aquestes petites muntanyes corresponen als ventalls al·luvials descrits anteriorment. Els còdols 
acumulats a la part interna d’aquests ventalls es van cimentar i es van transformar en 
conglomerats, unes roques molt més dures que els materials del voltant. Per aquest motiu, 
actualment, en plena conca de l’Ebre destaquen en el paisatge diverses muntanyes, com ara el 
Montsant, Sant Llorenç del Munt i Montserrat.  
 
Com acabem de veure, aquests massissos tenen un origen similar, però l’aspecte paisatgístic de 
cadascun és diferent. La morfologia montserratina, tant característica amb agulles i pitons, és el 
resultat de la combinació entre l’erosió dels conglomerats i una xarxa atapeïda de diàclasis 
(fractures sense desplaçament), amb dues direccions predominats: la NE-SO i la NO-SE. Per 
aquestes fractures s’infiltra l’aigua que, poc a poc, va dissolvent el carbonat càlcic del ciment dels 
conglomerats i les va eixamplant, tot formant cavitats més o menys àmplies. Les cingleres estan 
estructurades per aquestes diàclasis i les agulles són blocs isolats a causa d’aquest fenomen 
d’erosió i dissolució associats a la disposició de les diàclasis. 
 
Parada 2: EL MIOCÈ 
 

Els jaciments paleontològics dels Hostalets de Pierola pertanyen al Miocè, que és un període de la 
història de la Terra situat entre els 24 i els 5 milions d'anys enrere, a principis del Neògen. 
 

El clima d'aquesta zona, inclosa dins de la depressió del Vallès -Penedès, seria com el de les actuals 
zones subtropicals, amb pluges abundoses i temperatures càlides.  
 

Aquest període tant llarg es pot dividir en subperíodes a partir de la tipologia faunística trobada, i 
habitualment es divideix en Miocè inferior, mig i superior. 
 

  



 

Parada 3:  QUI ÉS EN PAU? 
 

En Pau, nom comú del Pierolapithecus catalaunicus (simi de Pierola 
català). És el fòssil d'un homínid de fa 12 milions d'anys. Les seves 
restes fòssils recuperades al jaciment del Barranc de Can Vila I, el 5 de 
desembre de 2002, han servit per descriure un nou gènere i espècie 
(un holotip). El nom "Pau" es deu a la coincidència de la seva troballa 
amb les manifestacions en contra la guerra de l'Iraq (2003). 
 

La seva gran importància resideix en què 
correspon a una franja cronològica del qual amb prou feines existeixen 
fòssils i que és quan degué existir l'avantpassat comú dels grans 
antropomorfs actuals.  
 

El conjunt fòssil inclou una cara gairebé completa i bona part de 
l’esquelet. Tot plegat una vuitantena d’ossos. Les seves especials 
característiques fan d'en Pau una de les claus per entendre l'evolució 
dels primers homínids. 
 

Juntament amb l'Anoiapithecus brevirostris (Lluc) i la Pliobates 
cataloniae (Laia), són de les troballes de primats antropomorfs més 
rellevants dels darrers temps. La configuració tant especial de la conca 
Vallès-Penedès, va fer possible la vida d'aquests i altres primats, a 
diferència de la resta de la península Ibèrica, on el clima no era tant propici. 
 

Parada 4: COM ES MOVIA EN PAU? 
 

Pierolapithecus catalaunicus feia uns 1,20 m i pesava uns 30-35 kg. 
Menjava fruits tant tous com durs. Tenia adaptacions especials per 
enfilar-se als arbres: un tòrax ample i pla, una columna vertebral inferior 
rígida, canells flexibles i escàpules (omòplats) en la mateixa direcció que 
l'esquena. També mostra trets  més primitius que els simis moderns, com 
són un rostre protuberant i els dits de mans i peus curts. 
 

Vivia als arbres, i per pujar-hi s'agafava amb 
mans i peus i grimpava fent servir la força 
dels braços, amb el tronc vertical, un gest 
característic de la locomoció ortògrada. Per 

desplaçar-se s'agafava amb les mans i peus, recolzant els palmells: era 
quadrúpede i palmígrad. No es penjava habitualment de les branques 
com indiquen les seves falanges poc corbades. 
 

La morfologia de la seva cara indica que es tracta d’un homínid en 
sentit ampli. Les restes de la columna vertebral, el tòrax, la mà i el 
canell indiquen que ja tenia una estructura corporal erecta, per 
grimpar verticalment pels troncs. La seva pelvis presenta 
característiques primitives però també algunes sorprenentment avançades. El seu estudi va 
concloure que els primats pre-homínids tenien la tendència ja del bipedisme i que els posteriors 
grans simis van revertir aquesta condició i es van especialitzar com a quadrúpedes i arborícoles. 
  



 

Parada 5: JACIMENT CLÀSSIC DEL MAS D’OCATA 
 

Aquest indret fou prospectat entre 1940-50 per Crusafont i Villalta que hi trobaren gran quantitat 
de restes d'animals del Vallesià.  

 

Entre les restes més destacades està l'Hippotherium 
primigenium catalaunicum, conegut com a hipàrion. Es 
tracta d'un èquid d'origen americà amb tres dits a cada 
extremitat. Aquesta espècie és molt important perquè va 
ajudar a definir el trànsit entre el període Aragonià amb el 
Vallesià. 
 

Durant el Vallesià té lloc l'anomenada Crisi Vallesiana. Un canvi climàtic que va comportar un 
refredament de la temperatura,  canvis en la flora i en la fauna, i la migració d'espècies des 
d'Amèrica a través de l'Estret de Bering, com va ser el cas de l'hipàrion. 
 

Parada 6: L'ENTORN D'EN PAU 
 

Als Hostalets de fa 12 m.a., a part dels primats 
també hi vivien  molts d'altres animals, dins 
boscos d'arbres de fulla caduca, com aurons, 
nogueres, pollancres, xops, i amb salzes a 
prop de tolls d'aigua; també d'arbres de fulla 
perenne, com el llorer a prop de prats.  
 

En aquest període la fauna era molt diversa 
com cérvols, porcs, hienes, mangostes, 
mosteles, eriçons, talps, piques, dinoteris, 
calicotèrids, ratolins i tortugues. 
 

La troballa d'aquestes espècies ha permès reconstruir el paisatge ja que, per exemple, la presència 
del Chalicomys batalleri (castor) indica l’existència d'aigua, o el Miopetaurista neogrivensis 
(esquirol volador) indica la presència de bosc amb els arbres força propers entre ells. 
 
Parada 7:  LES ARGILES I ELS LLIMS  
 
La sèrie d'argiles miocenes dels Hostalets són 
considerades un Espai d'Interès Geològic. Pertanyen a les 
parts més llunyanes dels ventalls al·luvials així com de les 
zones d'interferència que, en formar-se, arrossegaven 
sediments i animals, a vegades en episodis violents. Amb 
el temps, algunes restes d'animals es van fossilitzar, 
facilitant que avui les puguem descobrir i estudiar. 
 

La fossilització és el procés a partir del qual un organisme 
que va viure en el passat, o algunes de les seves parts, les 
seves petjades o inclús alguns productes del seu 
metabolisme es conserven i ens arriben fins avui dia.  
 



 

És un procés complex que dura milions d'anys i que comença amb la mort de l'organisme i la seva 
descomposició per l'atac de les bactèries (la desaparició de les parts toves). Quan s'eliminen les 

parts toves i queden les parts dures 
comença el procés químic en els que 
es substitueixen compostos orgànics 
per minerals dels sediments que 
l'envolten, conegut com 
mineralització.  
 

L'argila és un material impermeable 
que ha permès conservar els fòssils i 
converteix el territori en un lloc adient 
per ubicar abocadors com el de Can 
Mata.  

Parada 8: COM ES VA TROBAR EN PAU?  
 

Durant les activitats de remocions de terres miocenes dins les 
instal·lacions de l'Abocador de Can Mata, sempre s'ha dut a terme 
un seguiment paleontològic per tal de recuperar les restes fòssils 
que hi apareixen.  
 

Al 2002, la pala 
d'una màquina 

giratòria arrencava les argiles de la zona de Can 
Vila mentre un paleontòleg li feia el seguiment. 
Entre pols i blocs d'argila hi va veure el que 
semblava un fòssil. Va aturar la màquina i va 
descobrir que semblava la cara d'un primat! Poc 
després, al mateix lloc, va començar l'excavació 
paleontològica i s'hi van recuperar 83 peces de 
l'esquelet de Pierolapithecus catalaunicus. 
 
Parada 9: QUI VA TROBAR EN PAU? 
 

L'Abocador de Can Mata està situat en una zona 
amb antecedents històrics i certesa de 
l'existència de fòssils, de forma que la seva 
activitat està sempre controlada per 
paleontòlegs. De Can Mata s'hi han recuperat 
més de 60.000 restes fòssils . 
 

Els fòssils d'en Pau van ser investigats per un 
equip de paleontòlegs especialitzats en primats 
fòssils de l'ICP, junt amb un equip de geòlegs 
que va descriure i interpretar els estrats. Es va 
presentar a la comunitat científica el 2004 amb 
un article a la revista "Science" que va tenir un 
gran ressò mediàtic.  
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Parada 10: ON ES VA TROBAR EN PAU? 
 

En Pau es va trobar al Barranc de Can Vila, situat a la dreta dins del recinte de l'abocador. En 
realitat aquesta zona ja havia estat prospectada per Crusafont i Villalta en els anys 40-50, quan van 
documentar diverses troballes sense especificar el lloc exacte.  
 

 
 
 
Masia de Can Vila i molars de Sivapithecus 
occidentalis (nomen dubium)  
   

 
 
Aquest jaciment clàssic va ser important per la troballa, 
per part de Miquel Crusafont el 1941 de dos molars que 
van permetre definir el primer gènere i espècie de 
primat hominoïdeu Sivapithecus occidentalis, trobat a la 
península Ibèrica, i que avui dia es considera Nomen 
dubium (l’exemplar que ha estat emprat per a la 
designació d’una nova espècie (holotipus), li manquen 
els elements diagnòstics importants per determinar si 
aquesta nova espècie es vàlida o no). 
 
Excavació al Barranc de Can Vila 1  

 
 

 

Parada 11: ELS JACIMENTS DE CAN MATA 
 
Existeix el jaciment clàssic de Can Mata I a prop d'aquesta masia, però Can Mata també és el nom de 
l'abocador i el d'un gran jaciment paleontològic. Entre les principals troballes cal destacar l'Anoiapithecus 
brevirostris, Pliopithecus canmatensis, Pliobates cataloniae o el Kretzoiarctos beatrix. 
 

                                                                                          
  
 Anoiapithecus brevirostris             Pliobates cataloniae 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pliopithecus canmatensis                                Kretzoiarctos beatrix 



 

Parada 12: JACIMENT ECOPARC 4 

Al paisatge també hi podem distingir altres instal·lacions. Com a part del conjunt de l'abocador de 
Can Mata, als Hostalets va començar a funcionar el 2010 un Ecoparc, és a dir, una planta de 
tractament integral de residus per a l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona sud de l'Anoia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titanochelon richardi 

 
Durant la seva construcció també s'hi va dur a terme seguiment paleontològic donant com a 
resultat la recuperació de més de 5000 restes fòssils del període Vallesià (11-10,5 milions d'anys). 
Hi destaquen la gran quantitat de restes fòssils de cuirasses de més de 200 tortugues gegants 
pertanyents al gènere Titanochelon. En alguns casos amb cranis i extremitats associades; i això és 
excepcional. 
 
Parada 13: EL RELLEU: ELS TORRENTS I LA FORMACIÓ DEL "Trenet" 
 
La forma erosiva coneguda popularment pel Tren, donat que s’assembla a una de les màquines de 
vapor i el remolc del carbó de l’antic cremallera que pujava a Montserrat, es va ocasionar en 
produir-se primer la sedimentació del ventall al·luvial d’edat atribuïda al Plistocè mitjà. 
 

 
Els posteriors fenòmens erosius que van donar lloc a la formació dels dipòsits fluvials del Plistocè 
superior i de l’Holocè, varen anar seccionant els sediments fins a deixar aquest relleu on la part de 
dalt es troba constituïda per les bretxes amb clastes paleozoics i coloració granatosa i la part de 
baix són els materials miocens de coloracions més clares. 



 

 

Parada 14: EL PATRIMONI PALEONTOLÒGIC 
 
El patrimoni palentològic (fòssils i jaciments) ens ajuda a entendre el nostre lloc a la natura. A 
Catalunya aquest patrimoni estpa protegit per la llei i forma part del Patrimoni Cultural Català. És 
responsabilitat de tots preservar-lo, així que si trobes algun fòssil, no el moguis dels eu context i 
truca al CRIP o a l'Ajuntament. Ells sabran què fer i com obtenir científicament el màxim 
d'informació que conté. 
 
Teniu molta més informació al CRIP on a la seva exposició "Una Finestra al Miocè" podreu veure 
fòssils recuperats als diferents jaciments del Hostalets de Pierola així com recreacions de com eren 
i moltes dades sobre la vida fa 12 milions d'anys. 

 
 
 
 
Vols conèixer animals com l'Anisodon grande?  
 
T'estan esperant al CRIP. 
 
 
 
 
 

Parada 15: FALLA VALLÈS -PENEDÈS (Opcional) 
 
Una falla és un trencament del terreny que provoca un 
desplaçament de dos blocs de roca.  
 

La falla que trepitgem, va provocar la divisió d'una antiga 
serralada en dues parts que ara anomenem Serralada Litoral i 
Prelitoral. El bloc que va quedar entre aquestes serralades es 
va enfonsar fins a 3.000 metres en relació a la serralada 
Prelitoral! 
 

La conca va quedar tancada i va generar un microclima propi i 
diferent al de la resta de la península. Amb el temps, aquesta 
conca es va anar omplint amb els sediments procedents de la 
meteorització de les serralades. 

 

Zona de falla on es pot apreciar el contacte 
entre el Paleozoic i el Miocè. Es troba situat a 
la Riera de Pierola, a les coordenades: 
41.558385, 1.782006 

Si us ve de gust us hi podeu apropar amb el 
vostre vehicle.
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