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Aquesta documentació ha estat realitzada per Oriol Oms, Josep Girabal, Josep
Maria Mata-Perelló i Ferran Climent.

MÉS INFORMACIÓ
Al web del Geoparc (www.geoparc.cat) podeu descarregar-vos aquesta guia i
el track de la ruta, així com obtenir informació del Geoparc Mundial UNESCO de la
Catalunya Central.
Per qüestions de logística es demana que aquelles persones interessades
s’inscriguin al següent formulari:
https://goo.gl/lcwocu
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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 a la pàgina web:
http://www.sociedadgeologica.es
http://www.geoparc.cat

2- QUÈ ÉS UN 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 (Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Cova del Salnitre,
Cova del Toll, Manresa, Súria, Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona,...)
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. Es tracta doncs, d’un concepte
holístic de gestió i divulgació.
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.
El Geoparc de la Catalunya Central va ser declarat el 2012 i és l’únic a Catalunya.
El formen, de facto, els 30 municipis del Bages, 5 municipis del Moianès (Moià,
Calders, l’Estany, Monistrol de Calders i Santa Maria d’Oló), més el municipi de
Collbató, al Baix Llobregat. La superfície del Geoparc és d’uns 1.250Km2 i és habitada
per uns 190.000 habitants.
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3- FITXA TÈCNICA

4- RECOMANACIONS

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 i, quan visitem afloraments de
roques, fòssils o elements del patrimoni miner, no els hem de malmetre ni endur-nos
mostres.
El patrimoni geològic ha de merèixer el mateix respecte que la resta del
patrimoni natural!
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5- CONTEXT GEOLÒGIC

Les roques que trobarem en aquest itinerari són de tipus sedimentari, és a dir,
formades per l’acumulació de sediments en una àrea deprimida que anomenem conca
sedimentària. Al llarg dels temps geològics (que mesurem en milions d’anys!), aquest
sediments s’han anat convertint en els estrats (o capes) de roca que posteriorment
s’han deformat i erosionat, condicionant les formes actuals del relleu.
La conca sedimentària on s’acumularen les roques d’aquest itinerari es coneix
amb el nom de Conca de l’Ebre (figura 1). La conca de l’Ebre també s’estén per bona
part d’Aragó i Navarra i està limitada pels Pirineus, la Serralada costanera catalana i la
Serralada Ibèrica, L’extensió total de la conca geològica de l’Ebre coincideix en bona
part amb la conca hidrològica de l’Ebre, però a Catalunya, la conca geològica de l‘Ebre
també és drenada per altres rius que no desemboquen a l’Ebre, com el Llobregat o el
Ter. La conca geològica de l’Ebre té el seu origen en la depressió que durant part del
terciari es reomplí pels sediments que provenien dels relleus que la limitaven.
Els sediments que reompliren aquesta conca eren, principalment, graves, sorres,
fangs i sals que van donar lloc a les roques que actualment hi trobem: conglomerats,
gresos, lutites i evaporites, respectivament. Entre les evaporites hi són d’especial
transcendència els clorurs, com la sal comuna (o halita), que es presenta associada
amb potassa (o silvita). Aquestes evaporites també es troben a Navarra, però on són
més importants és a la Catalunya central.
La part sud-est de la conca de l’Ebre (veure’n la seva historia geològica a la
figura 2) presenta tres episodis de reompliment:
1-Episodi inicial no marí (o continental).Tingué lloc durant el Paleocè i no es veu
en aquest itinerari. Principalment es produí quan la conca de l’Ebre era endorreica (no
connectada amb cap mar o oceà).
2-Episodi intermedi marí. Tingué lloc durant l’Eocè. Llavors la conca de l’Ebre era
un braç de mar que connectava la conca amb l’Oceà Atlàntic. Al final d'aquest episodi
es van sedimentar les formacions (grups locals de roques) evaporítiques conegudes
com a Guixos d'Òdena i Sals de Cardona. Les evaporites es van formar com a resultat
de l’evaporació de l’aigua marina. Les evaporites poden arribar als 300 metres de gruix
i contenen bàsicament halita però també les potasses que s’exploten a Súria i Sallent.
3-Episodi continental final. Presenta gruixos també superiors als 1000 metres i
ve representat per les formacions de Solsona (gresos de gra gros), Artés (gresos de
gra mitjà i lutites), Súria (gresos de gra fi i lutites), Barbastre (guixos) i Castelltallat
(calcàries).
Posteriorment, les roques de la Conca de l’Ebre es van deformar formant plecs i
falles. Aquestes deformacions varen venir condicionades per l’evolució dels Pirineus i
es varen veure afavorides per la plasticitat que presenten les sals quan estan
sotmeses a molta pressió. Aquestes sals, per la seva densitat menor a la de les roques
que té al damunt, tendeix a ascendir i, com en el cas excepcional de la muntanya de
sal de Cardona, arriba fins la superfície en el procés que es coneix com a diapirisme.
Finalment l’erosió de totes aquestes roques ha modelat el relleu. L’erosió és un
fenomen
lent
que
encara
perdura
avui
en
dia.
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Figura 1. Localització de la conca de l’Ebre en el conjunt de les conques terciàries
d’Iberia (part superior esquerra), mapa de la conca amb indicació de les localitats visitades i tall
estructural de la mateixa (mapa gran i tall modificats de Vergés, 1993). Al mapa de la conca s'hi
ha representat en color vermell l’extensió dels jaciments de potasses en el subsòl.
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Figura 2. Història geològica de la Catalunya central. 1: episodi intermedi marí, 2: final de
l’episodi marí intermedi, amb la precipitació de les evaporites (sal de Cardona, potasses i
altres), 3: episodi final continental final, 4: deformació deguda a la formació dels Pirineus i 5:
erosió i formació del relleu actual.
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Fig.3 Mapa geològic simplificat del Bages i el Moianès

6. PARADES
L’itinerari que planteja el Geolodia 2016 discorre pels municipis d’Artés (Bages) i
Calders (Moianès) per un agradable camí i uns 10Km de recorregut.
La ruta consta de 8 parades principals, tot i això al llarg del camí s’aniran veient
altres dels elements que configuren el paisatge, com ara diferents tipus de roques
(calcàries esculloses, gresos, guixos, margues,...), construccions tradicionals com són
les barraques de vinya, l’emplaçament d’una vil·la romana i l’excavació d’una torre
medieval, a més del bonic paisatge vitivinícola de l’entorn d’Artés.
Un aspecte important de la sortida recau en l’explicació de les diferents
construccions de forns per coure les roques, les tècniques i els usos que se’n
derivaven de l’aprofitament d’aquests recursos naturals.

PARADA 1. Paleocanal de Can Vila
En aquest punt es pot observar com el que havia estat el llit d’un riu, discorrent
en una plana, ara és el cim d’un turó. Aquells rius de fa milions d’anys que ara veurem
fossilitzats s’anomenen “paleocanals” (canals antics), i majoritàriament aquí els veiem
fets de la roca anomenada conglomerat (pedra pinyolenca).

PARADA 2. Antic forn de calç
Restes de tres forns de calç d’època indeterminada però de tradició molt antiga.
Eren força habituals a les zones de roca calcària (localment anomenada pedra calar),

Caminant per l’extinció d’un mar. Les roques delatores i els seus usos. 7 de maig de 2016.

GEOLOGUIA
però són pocs els que són encara ben visibles com aquests. Prop d’aquí veiem
Matacans, l’emplaçament d’una vil·la romana, no sabem si relacionada amb aquests
forns.

PARADA 3. Font de les Tàpies
En aquest indret és on es troben les roques més antigues de l’itinerari. Es tracta
de margues i calcàries marines que recorden l’antic mar que hi va haver durant l’Eocè
mitjà. Aquestes roques les podem veure afectades per grans fractures o falles. Es
tracta d’una petita fondalada amb una imponent vegetació de ribera, molses, falgueres
i hepàtiques on a més s’hi ha desenvolupat travertí (pedra tosca) i hi ha un petit ariet
hidràulic per pujar aigua a una masia propera.
És un sistema càrstic i s’explicarà l’origen i les propietats de cadascuna de les
roques, així com elements morfològics característics fruit de l’erosió d’aquestes.
PARADA 4. Forn de la Calç – Centre
d’Art Contemporani i Sostenibilitat
En aquest punt hi ha uns magnífics
forns de calç perfectament restaurats, amb
la corresponent pedrera, que permet explicar
de forma molt didàctica el seu funcionament.
Actualment aquest indret s’ha restaurat i
reconvertit en un centre d’art contemporani
que realitza periòdicament intervencions i
accions sobre el paisatge proper i la
interacció amb la natura.

PARADA 5. Mirador
Indret des d’on les seves vistes
permeten explicar gran part de la història
geològica que significà, en aquesta zona,
l’assecament del mar –deixant gran quantitat de sal en el subsòl- i el seu
reemplaçament per rius i llacs. Aquesta transició es pot identificar clarament en el
paisatge.

PARADA 6. Mirador Malrubí
D’es d’aquest punt d’observació es pot explicar, sobre les cingleres de la riera, la
transició entre el mar i el continent, que va ocórrer ara fa 37 milions d’anys. Aquí
mateix hi ha el Serrat de la Cabra, amb les restes d’una torre de vigilància medieval.
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PARADA 7. Forn d’obra de la Sala
En aquest espai es pot veure ben conservat una teuleria tradicional, on durant
generacions s’han fet totxos, teules, etc. Permet explicar de forma didàctica el seu
funcionament.

PARADA 8. Formació Artés
Punt d’observació de la Formació Artés, uns nivells de roques vermelles molt
fàcilment identificables en el paisatge i molt característiques de força indrets del
Geoparc. Són les roques formades posteriorment a la dessecació del mar per
l’acumulació de sediments que portaven rius i torrents provinents del sud.
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