Geologia Tarragona és una activitat de
divulgació de la GEOLOGIA. Consisteix en una
excursió guiada i oberta a tothom.
Geologia 2016 Tarragona us proposa un
recorregut a peu per la Vall del Glorieta a
Alcover per apendre a reconèixer les roques i
entendre la formació de les Muntanyes de
Prades.
Acompanyeu‐nos a conèixer un fragment de
la història de la Terra gravada en les roques i
en els fòssils del Triàsic, fa 250 milions d’anys.
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Alcover, Diumenge 8 de Maig 2016
Punt de trobada: Mas de Forès, Vall del Glorieta, 10 hores

(cianobacteris que precipiten carbonat o organismes marins que l’acumulen en closques i altres
parts dures).

PROGRAMA
x
x
x
x

10:00.- TROBADA A L’APARCAMENT DE MAS DE FORÈS
10:30-14:00.- RECORREGUT A PEU. Mas de Forès-Planes de mas Miró-Pedreres de
Mas d’en Gomis-Barranc d’en Gomis- El Remei- Mas de Forès.
14:00-16:00: TEMPS LLIURE PER DINAR
16:00-17:00: VISITA MUSEU D’ALCOVER

Parada 4. Els Plans de Miró, el Muschelkalk Mitjà, Des de la parada 3 la pista torna a
discorre per materials de color vermell, són argiles i llims vermells amb nivells de guixos. Als
plans de Miró tenim una excel·lent vista de la vall i podem observar la successió de cingles
formats per capes de roques dures separats per zones menys pendents on es troben roques
mes toves, argiloses. Al fons observem Mont-Ral, on afloren les capes més altes del Trias i la
Serra dels Motllats formada per materials d’edat juràssica.
El tram vermell del Muschelkalk correspon a un període on es retira el mar triàsic i aquesta
zona queda novament emergida en un ambient desèrtic on es dipositen argiles i guixos.

OBJECTIUS
Els objectius de la sortida són aprendre a reconèixer els nivells geològics que formen les
Muntanyes de Prades, identificar els principals tipus de roca i conèixer les condicions en que es
van formar.
DESCRIPCIÓ DE LES PARADES

Parada 5 (cota 619). El segon cingle blanc, el Muschelkalk Superior. En aquesta parada
observarem els materials del segon cingle blanc. Són roques calcàries, també recristal·litzades,
on han desaparegut els components orgànics originals, A diferència però del primer cingle, on
les calcàries formen capes potents, aquí les capes de roques calcàries presenten diferents
formes:
x

Parada 1.- Les pissarres del Paleozoic (cota 380 m). Des del Mas de Forès travessem
terrenys de pissarra o llicorella. Són els terrenys més antics de les Muntanyes de Prades. En
aquesta parada n’observarem les seves característiques.

x
x

Parada 2.- El cingle vermell (cota 470),
Buntsandstein, la base del Trias. Aquestes roques
estan formades per capes de gresos (tècnicament
s’anomenen arenites) i conglomerats. Els còdols dels
conglomerats són de quars, roca molt resistent a
l’erosió, podem observar també còdols d’altres litologies
(pissarres...) però són molt més petits, son roques
menys dures que s’erosionen més ràpidament.
S’observen també gresos molt ben estratificats i que
brillen intensament amb la llum del sol, són petits
fragments de mica (gresos micacis). La mica és un
mineral que forma petites làmines que brillen amb la
llum.
Seguint el camí observem que sobre els gresos i
conglomerats afloren uns nivells d’argiles vermelles que
corresponen a la part superior del tram vermell. El
materials del cingle vermell es van formar en ambients
fluvials.

x
x

Gresos i conglomerats amb còdols de quars sobre un
nivell de gresos laminats amb mica.

Parada 3.- El primer cingle blanc, el Muschelkalk Inferior (cota 510). Està format per roques
calcàries que formen capes potents. A diferència de les roques roges, a les roques calcàries no
hi observarem cap component. Són roques que han recristal·litzat i han perdut la textura
original (fragments de bivalves, coralls, gasteròpodes...). Tècnicament en diem dolomies. Degut
a aquests canvis és una roca difícil d’estudiar. Les calcàries de primer cingle són sediments
d’origen marí i es van formar per acumulació de carbonat càlcic format per organismes vius

capes primes i ondulades amb pasades
de marga,
capes d’aspecte nodulòs
capes més potents amb laminacions
encreuades
capes amb nivells de nòduls de sílex
trams massius, sense estratificació, que
corresponen a les parts on el cingle
forma els relleus més forts (el veurem al
paisatge, a la Serra del Pou)

Aquestes diferents capes corresponen a
sediments dipositats a la zona costanera del
mar triàsic on hi havia esculls de fang (trams
massius), zones afectades per les corrents de
les
marees
(capes
amb
laminacions
encreuades) i fons fangosos on crustacis i cucs
removien els sediments (capes ondulades i
capes noduloses). Els diferents tipus de roca
fan que el cingle superior sigui menys continuu.
Hi observem la presencia d’escombreres, són
zones on existia un altre tipus de roca que
observarem en la seguent parada: la pedra
d’Alcover. Al final de la parada 5 arribem a una
antiga pedrera de pedra d’Alcover, ara és el
taller on es tallen i es paletitzen les roques per
ser venudes.

Calcària en capes ondulades i nivells de marga

Calcària amb nivell de nòduls de sílex

Atenció: no entrar a la plaça de la pedrera, hi ha risc de prendre mal i està protegida amb
alarmes.

Parada 6 (cota 734). La Pedra d’Alcover. Pedrera de Lucas. Un darrer tipus de roca dins el
segon cingle blanc és la pedra d’Alcover. És una roca formada per capes d’entre menys d’un
centímetre fins a varis centímetres de gruix. Les capes de roca presenten habitualment una
laminació paral.lela i, entre capa i capa, unes passades molt primes d’argila. Després de veure
les roques de la parada nº 5, veurem que la roca és clarament diferent, molt fina i molt
uniforme, técnicamet les anomenem dolomies.
Aquesta roca constitueix un jaciment de
fossils del Triàsic d’importància mundial
per fet que s’han preservat perfectament
les parts toves dels organismes marins
(fòssils de meduses, insectes, rèptils,
peixos…). Abans de la formació
d’aquestes el mar triassic es va retirar
temporament i sobre els sediments
observats a la parada anterior es va crear
un relleu. Posteriorment el mar ocupà
novament aquesta zona. Aquestes roques
es van dipositar en un ambient molt
tranquil, una mena de llacs que han
La pedra d’Alcover (dolomia taulejada amb passades de marga)
permès la perfecta fossilització dels
organismes. Alguns exemplars trobats
aquí els podrem observar al Museu d’Alcover aquesta tarda.
Atenció: respectar sempre les indicacions del guia i no abandoneu el grup, no us aproximeu al
peu dels fronts de la pedrera. Hi ha risc de caiguda de pedres.
La Pedra d’Alcover és una roca ornamental que s’extreu de forma manual arrencant capa a
capa la roca. Anys enrere, la mala gestió que es feia del material de rebuig que es llençava
pels vessants, formant grans escombreres, va causar un fort impacte visual a les valls del
Glorieta i del Brugent.
Hem arribat a la part més alta de la sèrie, la successió estratigràfica es segueix cap a l’oest, on
al poble de Mont-Ral afloren les capes del Keuper (argiles verdoses amb guixos i calcàries,
cota 870). Tornarem seguint durant 1 Km la carretera cap a Alcover. Seguirem per camins
baixant fins a arribar a l’ermita del Remei.
Atenció: en el tram de carretera camineu en filera per la vora esquerra de la carretera i esteu
atents als vehicles.
Parada 7 (cota 336). La base del Cingle Vermell i falles normals
Des de la parada 6 hem anat perdent cota i hem anat baixant per la sèrie estratigràfica fins a
assolir les roques vermelles de la base del Triàsic. A la carretera del Remei s’observa amb
claredat com els gresos i conglomerats del cingle vermell es disposen sobre les pissarres del
Paleozoic. Hi ha nombroses fractures. Observem que aquí les roques vermelles es situen a
una cota 100 metres inferior a la parada 2 degut a un conjunt de falles que enfonsen les roques
cap a l’est. Aquestes falles formen part del sistema de falles que formen la falla del Camp que
ha creat la depressió del Camp de Tarragona. Aquestes falles fan que a l’interior del Camp les
roques vermelles del Trias es situïn a uns 2200 metres de profunditat (sondatge d’investigació
petroliera Reus-1, http://bit.ly/SONDATGE-REUS-1).

MÉS SOBRE EL TRIAS
A l’excursió hem reconegut els terrenys que formen les Muntanyes de
Prades: un sòcol de roques paleozoiques i una cobertora de roques
triàsiques disposada en estrats plans, poc deformats.
El Triàsic és una unitat que es definí a Alemanya l’any 1834 i que es
composa per tres trams: un inferior vermell de gresos, el Buntsandstein; un
intermedi calcari, el Muschelkalk i un superior argilós, el Keuper. A
Catalunya el Trias és similar a l’alemany si bé el tram intermedi es divideix
en dues unitats calcàries separades per un tram argilós vermell (trams
inferiors, mig i superior del Muschelkalk). Aquestes roques existeixen a la
part oriental de la Península Ibèrica i també a França, Alemanya i
Anglaterra. Cap a orient (Balears, Alps, Itàlia, Grècia...) aquesta unitat és
més calcària i té més influència marina. Les roques inferiors vermelles es
troben en tots els continents amb un aspecte extraordinàriament similar.
El Triàsic és un període que data entre els 250 i els 200 Ma. i es caracteritza
per ser un moment de grans canvis a la terra. Al final de Paleozoic, la
geografia de la terra era molt diferent a l’actual: un sol continent (Pangea) i
un sol oceà (Panthalassa) ocupaven la terra. En aquell moment l’erupció
d’enormes volcans van produir la major extinció de la terra: el 90 % de les
especies van desaparèixer. Aquest fet explica que el Trias siguin molt escàs
en fòssils. A la Terra apareixen els rèptils i els mamífers i es comença a
dividir el supercontinent Pangea i a formar-se nous oceans.
A la Península, la part oriental era una zona costanera amb un mar tropical,
poc profund que avançava o s’enretirava d’una costa formada per terrenys
desèrtics. La part central i occidental (Castella, Portugal) era terra emergida
i no s’hi conserven sediments d’aquesta època. Els sediments fluvials que
hem observat provenien del nord, el rius a Muntanyes de Prades tenien la
mateixa direcció nord-sud que ara té el riu Francolí.


Carmina Virgili (1927Ͳ
2014).
Geòloga
especialista en els
terrenys permoͲtriàsics i
gran coneixedora del
Trias de les Muntanyes
dePrades.Ésl’autorade
l’obra el Triásico de los
Catalánides una obra
cabdal per a l’estudi del
TriasaCatalunya.Vaser
la
tercera
dona
catedràtica d'universitat
a Espanya, i va ser la
primera a l'àrea de
Geologia.
Va estar sempre molt
activa per promoure la
incorporació de les
dones en els àmbits
científics
http://www.icog.es/TyT/
index.php/2015/03/car
minaͲvirgiliͲrodonͲ
barcelonaͲ1927Ͳ2014/

Gran extinció PermoTriàsica

Periode Triàsic
22:30 h , Apareix
Extinció dels Dinosaures

l’Home

Per entendre els temps geològics comprimim la historia de la Terra en un any.
És a dir, 4.500 milions d’anys en 365 dies. El Triàsic forma part del darrer mes
d’aquest any.

L’APROFITAMENT ECONÒMIC DELS MATERIALS DEL TRIAS

MAPA DE LA RUTA I SITUACIÓ DE LES PARADES

A Alcover, els materials del Triàsic han estat i són molt utilitzats, pràcticament tots els nivells
tenen interès econòmic:
x
x
x
x

Cingle vermell, els gresos són una roca refractària que s’utilitza per la construcció
de llars de foc, els nivells argilosos s’han explotat per fer ceràmiques.
Primer Cingle Blanc, roca usada com àrid de construcció explotada a la pedrera la
Ponderosa, una de les més grans de les nostres comarques.
Tram Vermell, argiles explotades per ceràmica.
Segon Cingle Blanc, la pedra d’Alcover s’explota com a roca ornamental.
Actualment sols resta activa la Pedrera Lucas.

PER SABER-NE MÉS
El mapa geològic de la zona i un llibret explicatiu. http://bit.ly/1MJD03X
Un treball pioner de gran nivell sobre el Trias de Salvador Vilaseca (1920) http://bit.ly/1qEBSUX i http://bit.ly/VilasecaCLReus, Una conferència de Josep Darder, primer geòleg professional de Catalunya, sobre Salvador Vilaseca,
http://bit.ly/Darder-sobre-Vilaseca
El darrer treball de Carmina Virgili de l’any 2006, un resum dels coneixements d’una vida dedicada a l’estudi del Trias.
Resum en català http://bit.ly/carminavirgili_cat, text complert en anglès http://bit.ly/carminavirgili_ang
Els treballs dels anys 90 sobre el Trias: els treballs dels nostres estimats professors: Francesc Calvet
http://bit.ly/FCalvet_Muschsuperior i Mariano Marzo: un mapa de les direccions de les rius del Trias, extret de la seva
Tesi http://bit.ly/Paleocorrents. Un treball de dos dels millors especialistes del món en roques sedimentàries
http://bit.ly/Trias-Tucker-Marshal,


LA GEOGRAFIA AL TRIAS

Per estar a l’última de les investigacions sobre les calcàries de cingle superior del Trias, tesi doctoral de Ramon
Mercedes, treball amb moltes imatges i fotografies de roques al microscopi http://bit.ly/1r1hvlp,
Per saber més coses dels fòssils.
Un treball clàssic sobre els fòssils d’Alcover: http://bit.ly/fossilsalcover . Un treball sobre els nous jaciments de la
Pedra d’Alcover descoberts en els anys 90 i una petita historia del museu d’Alcover http://bit.ly/26giIWi. Un estudi
recent de síntesi sobre la fauna fòssil del Trias amb mapes de la geografia triàsica http://bit.ly/Vertebrats-Trias
Visita virtual al Museu Geològic del Seminari de Barcelona: http://bit.ly/1TkqPd9
Si en teniu més ganes:
La natura i l'home a les muntanyes de Prades, C.E. de la Conca de Barberà (1989). Llibre divulgatiu amb un apartat
geològic i un mapa geològic de Muntanyes de Prades (esgotat). http://bit.ly/NATURA-I-HOME

Alcover

Una nova guia de la part nord de Muntanyes de Prades: Els tresors geològics del Paratge Natural de Poblet. Edicions
Vicente Ferrer. http://bit.ly/1SuYxMY
Història Natural dels Països Catalans. vol. I. Enciclopèdia Catalana, Barcelona(1986). Una obra que sintetitza tots els
coneixements del Trias dels anys 80 (en paper).
I un petit homenatge a tots els que han fet possible que podem saber tantes coses sobre les nostres roques!
http://bit.ly/petit_homenatge
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