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Pàg. 2 

Què és el                              ? 

Activitat de divulgació de la GEOLOGIA per tal 

d'apropar aquesta ciència al públic i entendre el 

funcionament dels processos geològics. 

 

Consisteix en una ruta guiada i divulgativa, de 

caràcter gratuït i oberta a tothom 

 

PROPOSTA GEOLODIA 2018 TARRAGONA 

Recorregut per un tram del riu Ebre al seu 

pas pel nord de les Terres de l’Ebre i per 

entendre els diferents processos geològics 

existents. Observarem materials formats fa 

més de 200 Ma fins a materials actuals i 

possibles escenaris del futur geològic! 

Taula temps geològics (Font: ICGC) 



Parada 1 - PAS DE L’ASE 

A la zona del Pas de l’Ase trobem la zona de 

contacte entre materials juràssics (zona est) i 

materials terciaris (zona oest). 

 

En aquesta zona es produí, durant el Miocè – 

Pliocè (7-10 Ma), l’obertura del mar interior 

existent a la zona oest i donant lloc a l’actual 

riu Ebre. Possible captura fluvial 

 

L’existència de falles geològiques de diferent 

entitat permet la formació de petites 

surgències termals. 

 

Foto: Joaquim Roset, març de 2018 



Parada 2 – CASTELLET DE BANYOLES (I) 

Durant el quaternari (< 2Ma) el clima mundial 

es veu influenciat periòdicament per les 

glaciacions les quals generen oscil·lacions 

molt importants al nivell del mar i la formació 

de terrasses fluvials. 

 

Actualment el riu Ebre presenta, en aquesta 

zona, un total de quatre terrasses ben 

definides. 

 

 

 

 

 

 

Les illes fluvials del riu són dinàmiques i 

poden arribar a generar meandres 

abandonats. 

 

Foto: Joaquim Roset, març de 2018 

Delimitació de la terrassa més antiga del riu Ebre en aquesta zona 



Parada 3 – CASTELLET DE BANYOLES (II) 

Des del Pas de l’Ase fins a aquesta zona el 

riu presenta meandres molt laxes, aigües 

avall els meandres són més corbats i degut a 

la presència del Pas de Barrufemes. 

 

A l’alçada de Miravet la desembocadura 

d’una riera al marge esquerre del riu provoca 

el seu estrangulament i la futura aparició d’un 

meandre abandonat 

 

L’aportació de sediments quaternaris 

d’aquesta plana estaria lligada amb la 

neotectònica existent a la Serra de Cardó. 

 

Imatge aèria del meandre de Miravet (ICGC, 2018) 



Parada 4 – COLLET DEL REI 

El riu Ebre travessa en aquesta zona el Pas 

de Barrufemes, format per materials triàsics a 

la base i juràssics formats per una potent 

sèrie sedimentària formada, bàsicament, per 

calcàries, dolomies i argiles. 

 

Les condicions climàtiques i tectòniques 

durant la seva formació queden registrades 

als materials aflorants en aquesta zona i 

representada per transgressions i regressions 

del mar. 

 

Durant aquest període també va haver-hi 

magmatisme efusiu  

 

Imatge de l’aflorament de guixos a la parada (març  2018) 



Parada 5 – COVES MERAVELLES 

La infiltració de l’aigua en un massís calcari 

provoca la seva erosió física i química, 

formant relleus càrstics de forma externa o 

interna i afavorint la presència de coves i 

galeries amb formació de dipòsits minerals en 

forma d’espeleotemes (estalactites, 

columnes, banderes,..) 

 

La formació d’aquestes galeries s’estima que 

es va iniciar durant el Pleistocè (0.8 a 1 Ma) i 

on el nivell del riu Ebre seria el nivell base de 

drenatge d’aquesta part de la serra de Cardó. 

 

Foto: Joaquim Roset, agost de 2017 



ORGANITZA: 
COORDINA: 

Con la colaboración de: 

PLÀNOL DEL RECORREGUT 

ANOTACIONS 

 
- Programa: 9 a 13,30h (parades 1 a 4) 16 a 17 h (parada 5). El dinar serà 

per lliure a la població de Benifallet 

-Cal portar roba i calçat adequat 

- Les persones assistents assumeixen voluntàriament els possibles riscos 

de l’activitat i, en conseqüència, eximeixen l’organització de qualsevol 

dany o perjudici que sofreixi en el desenvolupament de la mateixa 

AJUNTAMENT DE BENIFALLET 


