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INFORMACIÓ IMPORTANT
Al web del Geoparc (www.geoparc.cat) podeu descarregar-vos aquesta guia,
així com obtenir informació del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.
IMPORTANT:
- La sortida es farà a peu. Mirar la fitxa tècnica per veure les característiques del
recorregut.
- La ruta serà del Monestir de Santa Cecília (carretera BP-1103, Km 5,4) fins a
Monistrol de Montserrat.
- El punt de trobada serà al pàrquing del cremallera a Monistrol de Montserrat, i
es pujarà amb autocar fins al punt de sortida (Monestir de Santa Cecília).
- Les places són limitades a 50 persones, que seran per estricte ordre
d’inscripció al següent formulari:
https://goo.gl/forms/Q9zySGDAaL4OaeJ13
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1- QUÈ ÉS EL GEOLODIA?
El 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,
Coves del Toll, Manresa, Súria,...).
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 formen part del Programa Internacional per les Ciències de la Terra
i Geoparcs de la UNESCO. Això fa que es situïn al mateix nivell que les Reserves
de la Biosfera i els indrets Patrimoni de la Humanitat. 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 aprovar definitivament la seva
inclusió com una designació oficial 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

Torrent del tortuguer
La Calcina

Santa Cecília

BP-1121

Estació cremallera

Distància: 8 Km aproximadament
Desnivell positiu: 175m – Desnivell negatiu: -675m
Pendent mitjana: 6% en pujada i 10% en baixada.
En alguns indrets hi ha algun pas esglaonat inclinat en que cal parar compte durant el
descens.
4- RECOMANACIONS
Per a aquesta visita es recomana portar roba i calçat còmode, protecció contra el sol,
així com beguda i alguna cosa per menjar. És un recorregut a peu on hi ha poques
fonts de les que no se’n pot garantir la potabilitat.
El traçat és d’uns 8Km, pràcticament tots de baixada, amb algun tram un pèl exigent,
ja que hi ha rampes pronunciades.
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!, figura 1),
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.

Fig. 1. Escala dels temps geològics, principals esdeveniments de la geologia de Catalunya i
àmbit de l’excursió d’aquesta guia, a partir de i IGC (2010) i Oms (2014).

La conca sedimentària on s’acumularen les roques d’aquest itinerari es coneix amb el
nom de Conca de l’Ebre (figura 2). 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
Paleogen es reomplí pels sediments que provenien dels relleus que la limitaven.
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Fig 2. Mapa geològic de Cataunya (a partir de ICGG i Enric Vicens).

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).
La part sud-est de la conca de l’Ebre (veure’n la seva historia geològica a les figures 3,
4 i 5) presenta tres grans episodis de rebliment:
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
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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).

Fig 3 Evolució paleogeogràfica de la Conca de l’Ebre (Oms et al, 2016, a partir de fonts
diverses).

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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Fig. 4. 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 continental final, 4: deformació deguda a la formació dels Pirineus i 5: erosió i formació
del relleu actual. Modificat de O. Oms (pagina web El Medi Natural del Bages).
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Fig. 5. Estratigrafia i sedimentologia de la Catalunya central. A: Estratigrafia general de la
conca d’avantpaís Ebre-Pirineus (modificat d’Anadón et al., 1989; Vergés et al., 1998 i Cabrera
et al., 2011), B: Estratigrafia del Grup Santa Maria (López-Blanco et al. 2000a), C: model de
ventall costaner (López Blanco et al., 2000b) i ventall al·luvial (segons recull en Oms et al.
2016).
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En detall, els conglomerats de Montserrat (veure la seva extensió a la figura 6)
presenten diverses unitats menors (figura 7). Aquestes unitats, en bona part van
lligades a canvis del nivell del mar (transgressions i regressions) dins l’interval marí de
rebliment de la conca.

1
Fig. 6. Extensió dels conglomerats de Montserrat i Sant Llorenç en el context del Geoparc
(Oms i Biosca 2000, pàgina web El Medi Natural del Bages).
1
1

1
Fig. 7. Tall geològic de la Muntanya de Montserrat (modificat d’Anadón et al., 1985), amb les
diferents unitats conglomeràtiques i relacions laterals dels conglomerats cap al nord, tant a
ambients marins, com continentals. (Redibuixat per, Eudald Maestro en Maestro i Poch, pàgina
web geocamp. http://geologia.udg.edu/geocamp/public/Fitxa.aspx?IdItinerari=89&Idioma=caES).
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Les formes del relleu del massís de Montserrat venen condicionades tant pels tipus de
roques esmentats, com per la seva estructura (figura 8). En el cas de Montserrat, la
xarxa de fracturació (diàclasis) i els fenòmens erosius (veure Vilaplana et al., 2016)
que experimenta el massís conglomeràtic, són els responsables dels característics
monòlits (agulles) que hi trobem.

Fig. 8. Esquema de les formes del relleu de la Catalunya central i les seves roques associades
(Oms et al., 2016).

Fig. 9. Relació entre la litologia (més massiva a la part superior) i la densitat de la xarxa de
diaclasat en la formació de les formes del relleu de Montserrat (modificat de Oms et al., 2016).
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6. ITINERARI

Fig. 10. Vista general de Montserrat des de l’entorn de Cal Simón. D’esquerra a dreta
observem el sector del Montgròs, el Cavall Bernat, Sant Jeroni (al centre), els Ecos i els Frares
Encantats.

L’itinerari comença a la miranda de Santa Cecília, situada un 200 m al nord de
l’església. Des d’aquest punt observem:
-La orografia de la vall del Llobregat i la Catalunya central.
-Les parets i agulles del sector dels Ecos i els Frares Encantats.
-La progressiva evolució cap al nord dels conglomerats (cingleres) cap a altres roques
de gra més fi on hi arrela la vegetació (gresos i lutites).
Retornant cap a l’església, prenem la carretera asfaltada (d’accés restringit) en
direcció oest i per la qual discorre el sender PR C-19 (marcat amb una franja groga i
una altra de blanca). Aquest sender el seguirem durant la major part del recorregut.
Seguint el sender trobem grans blocs de conglomerats i conglomerats afectats per
unes diàclasis molt definides al costat d’un torrent i passem pel costat de la font del
Moro, que neix just al contacte entre un estrat de conglomerat (a sobre) i de gresos i
lutites (a sota). L’aigua d’aquesta font discorre per les fissures del conglomerat i en
trobar-se els gresos i lutites (relativament impermeables) es produeix la surgència
d’aigua. En un revolt pronunciat de la carretera (figura 11) podem observar els
conglomerats (de color grisós) i que es corresponen a les parts proximals de ventalls
al·luvials (figures 5C i 7) i els gresos i lutites (de color vermellós), que es corresponen
a les parts distals dels ventalls al·luvials. Els gresos i les lutites s’erosionen fàcilment i
donen lloc als replans que hi ha a la muntanya de Montserrat, com el de Santa Cecília,
ben visible mirant cap a l’est des d’aquest punt.
Seguim pel sender uns 300 m fins al Coll de la Molella, on el camí fa un gir cap a
l’esquerra. Poc despès d’aquest gir trobem uns conglomerats (figura 12), que
presenten una imbricació molt clara. La manera com estan ‘ajaguts’ uns còdols sobre
els altres ens indica el sentit del corrent que els transportà cap al nord (cosa que fa
que els còdols quedin inclinats cap al sud).
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Fig. 11.Aflorament a uns 500 m a l’oest de Santa Cecília seguint el PR-C-19.

Fig 12. Còdols imbricats just passat el coll de la Molella. El sentit del paleocorrent que els
transportà és d’esquerra cap a dreta (és a dir, del sud cap al nord).

Prossegim el sender i des de l’obaga de la Calzina, on observem a la vora del camí i
des de la distància els sediments marins (gresosos, calcàries i margues de colors grisblavoses) que són testimoni que les trangresions del mar arribaren fins aquest punt.
Tornem a trobar un camí asfaltat que ens portarà fins la cruïlla de Santa Anna, on el
sender pren una pista no asfaltada que baixa a la dreta del camí.
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Fig. 13. Les cases del veïnat de La Calzina des de l’obaga del mateix nom. La calzina es troba
en uns estrats marins que indiquen una transgressió marina.

Prosseguim pel sender i a la cruïlla que porta a la font del Piteu, deixem el sender per
prendre el camí que baixa cap a l’esquerra i que al cap d’uns 600 m ens portarà a Can
Simon. En aquest punt és interessant observar les característiques que presenten els
còdols (figura 14).

FIg 14. Al marge del camí just davant de Can Simón, presenta unes característiques ben
interesants, que ens ajuden a interpretar l’ambient en els qual es varen acumular.
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Continuem el camí fins a Cal Rajoler / Cal Josep. Hem de deixar el camí principal i
prendre el caminet que baixa i passa per davant de la casa enrunada i va baixant fent
tot de ziga-zagues fins acostar-se al riu. En aquest indret es poden observar gresos i
lutites marines que presenten un estructures sedimentàries característiques d’aquest
ambients (figura 15).

Fig. 15. Gresos i margues marines amb estructures de deformació hidroplàstica (balls and
pillows) prop de la llera de torrent del Tortuguer, sota Cal Rajoler / Cal Josep.

Abans d’arribar al riu (o seguint aquest) anirem cap a l’esquerra (riu avall) fins
travessar-lo al cap d’unes poques desenes de metres on es troba el camí que des de
la dreta del riu va seguint dins el bosc i matollars fins arribar, al cap d’uns quilòmetres,
a la vessant que ja dóna a les construccions i barraques de Coll Blanc. que ja són molt
properes al polígon de Can Prat. Seguint per la vorera de la carretera s’accedeix
ràpidament a l’estació del cremallera de Montserrat, on s’acaba l’itinerari.

Pàgina 15 de 16

Montserrat, més enllà de les formes. La història passa a passa. 6 de maig de 2017.

1234315678
7. BIBLIOGRAFIA

Anadón, P., Marzo, M. y Puigdefàbregas, C. (1985). The Eocene Fan-Delta of Montserrat
(Southeatern Ebro Basin, Spain). In: M.D. Milá and J. Rosell (Editors), 6th European
Regional Meeting Excursion Guidebook. Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida, pp. 108146.
Anadón, P., Cabrera, L., Colldeforns, B. y Sáez, A. (1989). Los Sistemas lacustres del Eoceno
superior y Oligoceno del sector oriental de la Cuenca del Ebro. Acta Geologica
Hispanica 24, 205-230.
Cabrera, L., Arbués, P. , Cuevas, J. L., Garcés, M., López-Blanco, M., Marzo, M. y Valero, L.
(2011) Integrated analysis of the depositional fill in evolving –marine to continental–
forelands: Advances in the eastern Ebro basin (Eocene-Early Miocene, NE Spain): En
C. Arenas, Ll. Pomar y F. Colombo (Eds), Pre-Meeting Field Trips 28th IAS Meeting,
Zaragoza. Geo-Guías, 7. 151-198.
Institut Geològic de Catalunya/Institut Cartogràfic de Catalunya (2010). Atles Geològic de
Catalunya. 463 pp. Barcelona.
López-Blanco, M., Marzo, M., Burbank, D.W., Vergés, J., Roca, E., Anadón, P. y Piña, J.
(2000a). Tectonic and climatic controls on the development of foreland fan deltas:
Montserrat and Sant Llorenç del Munt Systems (Middle Eocene, Ebro Basin, NE Spain).
Sedim. Geol.138: pp. 17 –39.
López Blanco, M., Marzo y M. y Piña, J. (2000b). Transgressive- regressive sequence hierarchy
of foreland, fandelta clastic wedges (Montserrat and Sant Llorenç del Munt, Middle
Eocene, Ebro Basin, Spain). Sedimentary Geology. 138/1-4: pp. 41-69.
Maestro, E., Poch, J. Montserrat. Itinerari geològic a la web ‘geocamp’.
http://geologia.udg.edu/geocamp/public/Fitxa.aspx?IdItinerari=89&Idioma=ca-ES
Oms, O.
(2000). Història Geològica’ en Pàgina web El Medi Natural del Bages.
http://ichn.iec.cat/Bages/hist-geologica/hist-geologica.htm
Oms, O. (2014). Geologia. En Vàzquez, J., Maluquer-Margalef, J. (Eds). Guia pràctica per a
conèixer la natura de Catalunya. 576 pp. Ed. IPCENA, EDC (Lleida). ISBN: 978-84936621-4-1.
Oms, O., López-Blanco, M., Vilaplana, M.(2016). Introducción a la geología de la Cataluña
Central. Excursiones geológicas por la Cataluña Central . En Oms, O., Climent, F.,
González, M. (Eds). Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Monografies
tècniques, 6: 17 – 65.
Vergés, J., Marzo, M., Santaeulària, T., Serra-Kiel, J., Burbank, D.W., Muñoz, J.A. y GimenezMontsant, J. (1998). Quantified motions and tectonic evolution of the SE Pyrenean
Foreland Basin. En Mascle , A., Puigdefàbregas, C., Luterbacher, H.P., Fernández, M.
(Eds), Cenozoic Foreland Basins of Western Europe. Spec. Publ. Geol. Soc. London,
134: 107-134.
Vilaplana, M., Royán, M. J., Fontquerni, S., Janeras, M., González, M. (2016). Los
desprendimientos de rocas en la montaña de Montserrat. Un riesgo geológico
relevante. En Oms, O., Climent, F., González, M. (Eds.) ‘Excursiones geológicas por la
Cataluña Central’. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Monografies tècniques,
6: 79 – 96.

Pàgina 16 de 16

