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RECURSOS DIDÀCTICS PER A LA SORTIDA 
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Arasa Tuliesa, A. (2011) Roques del Port. Ed. Grup de Recerca Científica Terres de l’Ebre. 
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Aurell, M, Bádenas, B, Bello, J.; Delviere, G.; Meléndez, g.; Pérez-Uresti, I. y Ramajo, J. (1999) 
El Calloviense y el Jurásico Superior en la Cordillera Ibérica Nororiental y la Zona de Enlace 
con la Cordillera Costero-Catalana, en los sectores de Sierra de Arcos, Calanda y Xerta-Paüls. 
Cuad. Geol.. Ibérica 25(73-110) 
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PARADA-0 
Introducció a Geolodia-13 i marc geològic general amb 
indicació de les principals parades i observacions a 
realitzar.
Introducció a la llegenda general dels materials a l’entorn 
de la proposta d’itinerari a realitzar. 

PARADA-1 

Panoràmica general des de la base de la muntanya. 
En general s’observen materials del Triàsic superior 
formant un anticlinal a primer terme. Barres carbonatades i 
dolomítiques del Juràssic inferior.  
A la part superior es torna a observar una tercera cornisa 
de dolomies atribuïdes al Juràssic inferior. Es posa de 
manifest la repetició de la sèrie estratigràfica. En 
conseqüència podem interpretar processos mecànics que 
han condicionant esta superposició de materials, de manera 
que estem davant d’una falla inversa – encavalcament. 

PARADA-2 

Aflorament de roques volcàniques del Triàsic. Les roques 
volcàniques o efusives, conegudes com ofites, les trobem 
sempre associades als materials triàsics del Muschelkalk i 
Keuper. Altres afloraments es troben a la vall d’Alfara, 
Toscà, Paüls, a la Franqueta, al mas de les Eres, al barranc 
de Xalamera al costat de la font del Fangar. La composició 
petrogràfica d’estes roques es correspon amb basalts 
d’olivines i plagiòclasi. En general les ofites es troben 
afectades per processos d’espilitització o alteració 
secundària. 
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PARADA-3 
Materials del Juràssic inferior 
(Lias inferior) 
Formació bretxes dolomí-
tiques de Cortes de Tajuña.
La base erosiona els materials 
dolomítics de la Fm. Imón del 
Triàsic superior. La potència 
d’estos materials varia entre 30 
i 77 segons l’indret de massís 
del Port considerat. Està 
formada per bretxes i carnioles 
calcari – dolomítiques amb 
tonalitats roginoses que li 
configuren un aspecte de camp 
molt característic. Presenta 
intercalacions de dolomies 
massives molt bretxificades, 
també es poden trobar nivells 
de dolomies laminades 
interpretades com estromatòlits.  
Altres afloraments els trobem al 
Mas de la Franqueta, Alfara, Bc 
del Carrer Ample, etc 

PARADA-4 
Materials del Juràssic inferior 
(Lias superior)  

Deformacions al Juràssic 
degut a una falla inversa. 
S’observen anticlinals 
tombats o vergents cap al NO 
que deformen materials de la 
Formació Turmiel. 
Amb esforços compressius 
sobre els materials que ja 
s'han plegat, poden acabar 
trencant-los i podran lliscar 
sobre el pla de fractura. Si el 
desplaçament és d’ordre 
mètric o decamètric parlarem 
de falles inverses, però si el 
desplaçament arriba a ser 
d’ordre hectomètric o 
quilomètric, els anomenarem 
mantells d’encavalcament. 

GEOLODIA-13                                                                                                                                       6

SGE-IGME-AEPECT-FECYT-PARC NATURAL PORTS-GRUP DE RECERCA 

PARADA-5 
Materials del Juràssic 
inferior. (Lias mitjà-sup.) 

Contacte Fm Cuevas 
Labradas + Formació 
Cerro de Pez + Barahona + 
Turmiel. 
Fm. C. Pez: calcàries 
grises i margues amb restes 
de bioclast. 
Fm. Barahona: Calcàries 
bioclàstiques. 
Fm. Turmiel: margues i 
calcàries de tonalitats ocres 
i roginoses.

PARADA-6 
Materials del Juràssic 
inferior (Lias superior) 

Formació calcàries i 
dolomies taulejades de 
Cuevas Labradas. El tram 
superior està representat per 
mudstone. Es poden 
reconèixer algunes restes 
fòssils de bioclasts 
indiferenciats.  
Formació margues i 
calcàries de Cerro del Pez.
Alternança de calcàries i 
margues amb restes de 
bioclasts. Les coloracions 
groguenques són resultat de 
l’alteració, mentre que 
internament són de colors 
grisos. Contenen restes de 
fauna fòssil. Sobre les 
calcàries es poden observar 
nivells ferruginosos, 
associades a processos 
d’oxidació. 
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PARADA-7 
Ortofoto de l’Institut 
Cartogràfic de 
Catalunya. 
S’observen els accessos 
a la zona de l’itinerari.  
Queden ben delimitades 
les barres calcàries i 
dolomítiques del Juràssic 
inferior.  
La Refoia correspon a 
una zona deprimida que 
s’associa a processos 
càrstics tipus dolina i 
que afectaria materials 
del Cretaci.i Juràssic 
subjacents 

PARADA-8 
Materials del Cretaci 
Inferior. 
Formació arenes de 
Utrillas. Erosiona la 
formació anterior. Està 
formada per arenes i 
lutites amb estructures 
acanalades, amb 
intercalacions de lutites 
versicolors. No 
acostumen a tenir fauna 
significativa, a banda 
d’algunes restes de 
fragments vegetals. 

En tractar-se de materials 
fins predominantment 
lutítics el seu compor-
tament hidrogeològic és 
impermeable. Este fet 
explica l’existència de la 
bassa del Coll Roig, 
acumulant les aigües que 
drenen t la Mola Grossa 
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PARADA-9 
Materials del Juràssic 
mitjà (Dogger) 
Formació calcàries amb 
sílex de Casinos. 
Majoritàriament està 
formada per calcàries, 
localment margoses, que 
contenen nòduls de sílex,  
tot marcant una 
diferència significativa 
per ser reconeguda al 
camp. Contenen fauna 
fòssil.  

El terme nòdul indica 
estructures d’origen 
diagenètic. Morfologia 
oval o irregular i minera-
logia diferent a la roca 
on es troba. L’origen 
dels nòduls de sílex 
l’entenem contemporani 
als processos diagenètics 
de compactació i circula-
ció de fluids. S’observen 
processos contraris de 
desilidificació

PARADA-10 
Materials del Terciari 
inferior. 

Panoràmica de la vall de 
l’Ebre.
Grup Cornudella. De 
potència aproximada 
d’uns 250 m. Està 
caracteritzat per la 
superposició de lutites, 
guixos i gresos. El 
conjunt d’estos materials 
representen la sedimen-
tació al Paleocè-Eocè  
Grup Scala Dei. Forma 
un sistema sedimentari 
associat a cons de 
dejecció antics que 
evolucionaven a partir 
del desmantellament dels 
relleus mesozoics del 
massís del Port durant 
l’Oligocè. 


