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Què és el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Geolodía és un conjunt d’excursions gratuïtes coordinades per
la SGE, guiades per geòlegs i obertes a tota mena de públic.
Amb el lema “mira el que trepitges”, el seu principal objectiu
és mostrar que la geologia és una ciència atractiva i útil per a
la nostra societat. Se celebra el mateix cap de setmana a tot el
país.

L’aixecament dels Pirineus i de les Serralades Costaneres Catalanes des
del final del Cretaci i durant tot l’Eocè, va tenir un paper fonamental en
la història geològica de la Catalunya central. La creació de relleu va
generar una conca d’avantpaís que va estar inundada pel mar la major
part del temps. Aquest mar s’omplia des de l’oceà Atlàntic pel golf de
Biscaia. Posteriorment, quan els Pirineus van esdevenir una barrera, el
mar va quedar confinat i es va anar evaporant deixant un registre de sals
que tenen el seu màxim exponent a la zona de Cardona i Súria.
Aquest itinerari es realitzarà pels materials marins que van omplir la
conca de l’Ebre durant l’Eocè. Concretament, els materials de l’itinerari
tenen una edat de 37,4 a 35,3 milions d’anys.
Mitjançant l’observació de fòssils i estructures sedimentàries, es farà la
reconstrucció paleoambiental, i a més gran escala i mitjançant la vista de
paisatge, la reconstrucció paleogeogràfica.
L’itinerari s’inicia en materials marins profunds i s’acaba en materials on
la influència de l’onatge és evident.
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1 Cicatriu erosiva
L’aixecament dels Pirineus provocava grans inestabilitats a la conca
marina. Prova d’aquest fet es troba a la primera parada.
Els moviments de massa eren habituals en aquesta zona des del nord (on es
creava relleu) cap al sud i sud-oest (on hi havia espai disponible). Aquests
desplaçaments massius de sediments afectaven el substrat ja dipositat i
l’erosionaven.
La forma resultant d’aquest procés és una cicatriu erosiva. El canal que es
generava pel pas massiu i, probablement instantani de sediments, s’anava
reomplint progressivament fins que quedava totalment reblert.

Els fòssils presents en aquest aflorament mostren un ambient marí afòtic,
és a dir, en absència de llum.
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Dipòsits parautòctons

Relacionat directament amb la parada 1, el que observarem en tot aquest
aflorament seran unes margues massives sense fauna associada que estan
tallades per un estrat tabular de gres de gra molt fi. El conjunt d’aquest
aflorament mostra un paleoambient marí profund, probablement amb
absència o molt poca llum i també absència d’energia en les margues
massives.
L’estrat tabular gresós conté bioturbacions verticals i, eventualment, restes
fòssils de plantes superiors. Sedimentològicament, s’observen formes
associades a corrents anomenades ripples.
S’interpreta aquest estrat com una deposició sobtada que transportava
material de diversos punts poc profunds de la conca. Durant el transport,
fauna i flora van quedar atrapades dins l’estrat, i part de la fauna en va
poder sortir deixant bioturbacions verticals com a testimoni. Les formes
sedimentàries associades a corrents en un ambient marí profund i poc
energètic reforçarien aquesta interpretació.
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3 Reconstrucció paleoambiental
En aquesta parada s’observen gran quantitat de fòssils de diversos grups.
La relació entre tots aquests grups ens aporta una idea general sobre la
profunditat on vivien, quina energia hi havia al medi i la xarxa tròfica,
entre altres.
Els fòssils que dominen en aquesta parada són: foraminífers, gasteròpodes,
bivalves, equínids, decàpodes, algues i coralls.
L’extensa presència de Nummulites biedai, una espècie de foraminífer
bentònic, ens indica l’edat exacta d’aquests estrats (de 38 a 37,1 milions
d’anys). A més, assenyala que el medi on estan dipositats rebia la llum del
Sol ja que convivien amb un simbiont algal que requeria la llum per
realitzar la fotosíntesi. Aquest fòssil mostra profunditats de 25 a 50 metres.
Les algues tenen formes ramoses i arrodonides indistintament. Aquesta
morfologia indica una energia baixa i moderada a l’ambient deposicional.
Per tant, es pot deduir que, eventualment, el mar estava remogut a aquestes
profunditats, fet que ens aproparia més a profunditats d'entre 15 i 30
metres.
L’escull de corall present a la zona indica ambients poc profunds i
lluminosos a més de presència d’energia moderada.

Figura 1 – Aspecte d’una colònia de coralls brancosos. Fotografia: Geòleg.CAT
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Dunes submarines

Pujant en la sèrie estratigràfica, trobem aquest aflorament que mostra una
estructura sedimentària associada a corrents submarins més o menys
intensos. Es tracta d’una duna submarina amb una progradació en direcció
a la conca sedimentària. La superfície d’aquesta duna està formada per
microconglomerats i gresos, que indiquen altes energies.
Com es veu a l’aflorament, l’avançament de la duna cap a la conca crea un
espai disponible que es va reomplint gradualment amb margues. Les
margues tabulars indiquen un ambient posterior molt poc energètic,
probablement protegit de l’onatge.
6

25

Ambients deltaics i erosió diferencial

En aquesta vista s’observen els penya-segats que conformen aquest
paisatge tan característic. Els relleus més abruptes corresponen a fàcies
deltaiques amb gresos de gra fi i alguna marga intercalada. També
s’observa estratificació creuada. Quan el relleu se suavitza i la vegetació
s’hi pot instal·lar, estem veient fàcies de margues de prodelta.
L’erosió als penya-segats fets de gres es genera a partir de diàclasis,
esquerdes verticals de direcció nord-sud i est-oest en menor proporció.
Gràcies a aquestes esquerdes es desprenen blocs de tant en tant. Les
margues s’erosionen en fragments més petits o químicament
(meteorització) i els pendents acaben essent més suaus.
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