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Introducció

L'objectiu de la jornada és fer una visita al Jardí de Roques del Parc

Central a on en "paral·lel" a presentació i explicació de les principals

roques que afloren al Principat d'Andorra (granodiorita, calcària, fil·lita,

gneis, quarsita, pissarra, esquist, conglomerat, tosca i tuff volcànic),

s'anirà comentant les diferents explotacions i usos d'aquestes roques al

llarg de diferents èpoques històriques.

Geolodia és un conjunt d’excursions gratuïtes

coordinades per la SGE, guiades per geòlogues i geòlegs

i obertes a tota mena de públic. Amb el lema “La

Geologia davant l’Emergència Climàtica”, 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.

¿Què és el GEOLODIA?

www.geolodia.es

Figura 1. Mapa geològic d’Andorra amb les principals explotacions de roques i 

minerals. Llegenda: Forge = Farga; Slates= Llosers; Tufa = Tosca; Lime kiln = Forn 

de calç;  Brickyard =Bòbila; Aggregates = Àrids;  Mine = Mina; Fe = Ferro; Cu = 

Coure; Scree = Tarteres

http://www.geolodia.es/


A l’època dels primers pobladors, quan els homes eren

caçadors - recol·lectors, el que buscaven eren pedres dures (quarsites) i

que poguessin trencar-se en làmines (fragilitat), de forma que buscaven

les roques subvolcàniques (ja que de volcàniques aquí no hi han) com

són les riolites. Aquestes es troben en abundància a la Cerdanya. I la

cultura que les va fer servir era de l’Aquitània, en un moment en el qual

els passos per la muntanya encara estaven plens de gel. La traça de la

explotació de les riolites ens ha permès veure per on van passar els de

l'Azilià fins instal·lar-se a Andorra (primers pobladors).
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Figura 2. Balma de la Margineda (Andorra) - quarsites i riolites subvolcàniques.

A: evolució de les matèries primeres en la indústria lítica. Les determinacions 

antigues s'indiquen a la part inferior de la gràfica, amb el canvi notable, subratllat 

en vermell, de "microquarsites" en laves d'àcid afíric. 

B: principals formes de tall a laves de pòrfir.

C: distribució de dates 14 C calibrades BP a la Margineda i a dos llocs epipaleolítics 

propers.



Durant el Neolític i la revolució agrícola calia moldre les

gramínies, i necessitaven les pedres per fer molins, però també punxons

que la seva traça se segueix fins al mediterrani, fet que indica un comerç

entre la muntanya i la costa, però també de destrals de corniana. Els

possibles orígens dels molins corresponen a roques abrasives

(Sorrenques i conglomerats) que poden ser del Secundari i per tant de

fora de les valls, com de sorrenques i microconglomerats del Paleozoic,

com és el cas dels conglomerats de la Rabassa, just on es troba emplaçat

el jaciment de la Feixa del Moro.
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Figura 3. Ocupació glacial  de les valls andorranes durant les fases fredes del 

Tardiglaciar (17.5 - 11.7 K ka BP) i possible recorregut dels primers pobladors de 

l’Azilià.

Figura 4. Mapa de localització dels jaciments on 

s'han trobat punxons: 1. Camp del Colomer i 

Carrer Llinàs 28 (Juberri); 2. Anes; 3. Olopte; 4. 

Fou de Bor; 5. Riner (El Vilaró); i 6. La Serreta 

(Vilafranca del Penedès). Font: modificat de 

Rovira (1974).



Ja després durant l'època dels metalls i posteriorment s'han

utilitzat els minerals de ferro, especialment la goethita i hematites, òxids

de ferro que es troben a les roques del Cambro-ordovicià i del Silurià.

Aquests minerals foren explotats des de temps remots (Edat de Bronze) i

durant la poc llarga revolució industrial amb les fargues catalanes (entre

els segles XVII al XIX), però ja abans els medievals feien forns per

obtenir ferro (cas de Sant Vicenç d'Enclar).

La pedra tosca també ha estat utilitzada com a element de construcció a

les voltes de les esglésies, de fàcil tall i poc pesades. La ceràmica també

és d'època medieval on es reconeix una explotació d'argila a La

Massana. Forns de calç a la Marginada i també els arrebossats de les

parets de Sant Vicenç d'Enclar on aprofitaven deshidratar les roques

calcàries per obtenir cal viva.

En la construcció d'una església romànica trobem l'aprofitament de les

roques del país i les seves propietats; a) teulades de pissarra (llosa); b)

parets de granodiorita; i c) els arcs de les finestres i altres elements amb

la pedra tosca abans comentada.

3

Figura 5. Possibles àrees de captació de la industria lítica de 

Juberri

Juberri



Figura 6.  Planta del castell de Sant Vicenç d’Enclar

Finalment amb la construcció del segle XX es fa una

explotació dels àrids en graveres i també les tarteres pels aplacats de

pedra dels edificis, creant importants impactes en els vestigis de glaceres

rocalloses als Cortals de Sispony com en esllavissaments mortals per

ensorrament de vessants en desestabilitzar-los, com és el cas de Sant

Antoni de la Grella.

A Andorra també trobem l'anomenada "arquitectura del granit" (entre els

anys 30 i 60 del segle XX) caracteritzada per l’ús de carreus de granit

treballat en el recobriment de façanes i que va trencar amb el model

constructiu anterior, considerant-se llavors un element innovador

(influenciat pel modernisme català). Molts dels primers hotels aixecats

al Principat amb l'empenta del turisme presenten aquestes

característiques i formen part dels elements identificadors de la gran

transformació socioeconòmica i urbanística del país a mitjans del segle

passat.
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Figura 7. Taula amb els principals recursos litològics a Andorra i la seva intensitat 

d'ús al llarg de la història


