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Geolodia és un conjunt d’excursions gratuïtes

coordinades per la SGE, guiades per geòlegs i geòlogues,

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.

Què és el GEOLODIA?

www.geolodia.es

L’alçament 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.

En aquest itinerari veurem els efectes de l’evaporació del mar de l’Eocè

(35,3 milions d’anys) i com posteriorment es va cobrir amb materials

continentals de l’Oligocè procedents de rius i llacs. També

s’observen dinàmiques de modificació del paisatge actuals.

Fangassos 2005. Foto Judit Pons

http://www.geolodia.es/


El diapir

Al segle II, Aulus Gel·li ja va dir: “Mons ex sale mero magnus; quantum

demas, tantum crescit” (per molta sal que extreguis de la muntanya,

aquesta continuarà creixent). I és ben conegut que la sal ha construït

Cardona.

La sal té un comportament plàstic a altes pressions i una densitat menor

a les roques que l’envolten, és per aquest motiu que les sals tenen una

resposta fluida cap a l’exterior. Això fa que, amb l’empenta tectònica de

la formació dels Pirineus, es deforma i es formen plecs amb forma de

dom que s’anomenen diapirs. En el cas de Cardona, la sal va fracturar

les roques i sediments que tenia per sobre i ara afloren en superfície en

el fons de la Vall Salina.

El diapir de Cardona té una forma allargada d’uns 2km de longitud en

direcció NE-SO i una amplària 700 m. Es calcula que sota el municipi

de Cardona la sal és a uns 300 m de profunditat. A la zona del diapir, en

el seu punt màxim, hi ha un gruix de fins a 2 km de sal.

El centre del diapir es troba erosionat i en bona part recobert per dipòsits

quaternaris que presenten diferents afloraments de sal al llarg de la vall.

http://www.xtec.cat/~jgirabal/depressiocentral.htm
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L’enfonsament dels Fangassos

L’aigua de la pluja, els corrents subterranis i les fonts tenen un paper

rellevant en la dinàmica natural de la vall Salina. Quan l’aigua penetra

en contacte amb la sal, entra a l’interior de la massa salina i s’hi obre pas

dissolent-la. En conseqüència, es formen cavitats i canals en el massís

salí. Aquestes zones es van fent grans fins que els materials que

cobreixen la sal cauen a dins la cavitat. En superfície, s’observen els

esfondraments que s’anomenen bòfies.

http://www.xtec.cat/~jgirabal/depressiocentral.htm

El gener del 1999, després d’unes fortes pluges, van començar uns

importants esfondraments al pla de la Sal a la Coromina i es van formar:

graons sobtats a la carretera C-55, enfonsaments al voltant de la llera del

riu Cardener, inestabilitat de les pilones de la cinta transportadora i la

formació de grans bòfies a la zona del torrent que baixa pels Fangassos i

la confluència amb el riu. Tota la Vall Salina va convertir-se en una gran

zona de subsidència de dinàmica molt ràpida. L’aigua del riu estava

entrant a la mina, inundant-la i dissolent grans quantitats de sal.

Bòfies a la zona del Fangassos al 2011

Fotos: Judit Pons

A partir d’aquell moment,

els esforços es van

centrar a evitar l’entrada

de més aigua dins la

mina.

El 2003, la mina Nieves

estava inundada.

Actualment, gràcies al

bombeig de l’aigua,

continua l’explotació de

sal comuna.
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La mineria durant Neolític mitjà ple

Fa poc més de 6200 anys, durant el que

s’anomena el Neolític mitjà ple, les persones

van començar a explotar la sal de Cardona

amb eines de pedra. Un període en què les

comunitats neolítiques van anar ocupant el

Prepirineu i la Depressió Central Catalana.

L’explotació de la sal cardonina es realitzà

mitjançant un sistema de talls. Un sistema

simple però efectiu que va perdurar fins al

segle XX, amb molt poques variacions. Pel que

fa al sistema productiu s’han documentat tres

tipus d’eines lítiques que tingueren una gran

rellevància per aconseguir l’halita (sal

comuna). D’una banda, grans eines o

macromartells amb un gran front d’atac; de

l’altra, la utilització de destrals a les quals es

donà una funció diferent d'aquella per a la

qual havien estat confeccionades (destrals

reutilitzades); i, per últim, les làmines de

pedra emprades com a falques o tascons per

separar les làmines de sal intercalades amb

saponita (argila grisa).

No hi hagué una comunitat o unes comunitats

que controlessin en exclusiva l’explotació

d’halita. La sal cardonina era un bé comú que

era explotat per les comunitats que es

trobaven a l’àrea d’influència del Salí. Els

blocs de sal, un cop se’ls havia donat forma

amb els tascons, eren transportats als hàbitats

d’aquestes comunitats mineres salineres, on

eren estandarditzats i distribuïts. La sal era

aprofitada per a usos quotidians i com a valor

útil per als intercanvis d’elements de prestigi

i béns de capital, com les eines.

Reconstrucció del mètode de 

treball de fa 6200 anys

Martell miner del Neolític 

mitjà ple de 3,711 kg

Reconstrucció del procés 

d’estandardització de la sal

Exemple d’una destral 

reutilitzada i d’un tascó del 

Neolític mitjà ple
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Antiga llera del riu Cardener

L'important augment de la subsidència de la vall Salina va ser causada per

l'aigua del riu Cardener. En la dinàmica natural de la vall, almenys un

conducte càrstic drenava l’aigua salada del massís cap a l’aqüífer del riu.

Una vegada passa per Cardona, l’aigua del Cardener esdevé salada.

El 1999 es va establir una connexió entre el conducte càrstic i una galeria

de la mina. Això va provocar que s’invertís el sentit de la circulació fent

que l’aigua dolça del riu entrés a l’interior del massís salí.

Una de les solucions per minimitzar la subsidència i la inundació de la

mina, va ser desviar el curs del riu Cardener a través d’un túnel hidràulic i

suprimir el meandre de la Coromina

www.lasequia.cat
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El pas de marí a continental

L’erosió del diapir permet veure al peu del castell l’assecament del mar i

l’evolució de la conca limitada entre els Pirineus i les muntanyes que hi

havia al sud (Catalànids).

El mar va quedar incomunicat de l'oceà. Afavorit pel clima càlid i

l’evaporació, l’aigua era cada cop més concentrada en sals que

precipitaven per ordre de solubilitat: guix-halita-silvinita-carnal·lita. En

períodes de pluja, la conca rebia sediments de les muntanyes que la

limitaven, acumulant làmines d’argila grisa. L’extensió del mar es va

anar reduïnt fins a quedar una conca salina a Navarra i una altra a la

Catalunya central.

Halita banca

Sal estratificada: Halita rosada,

silvinita, carnal·lita, argila grisa

Lutites de color gris

Temps després, quan el mar ja es

va tancar completament, el

clima va tornar a ser més plujós

i els rius van incrementar la seva

activitat a tota la conca. Sobre la

sal es van formar llacs d’aigua

dolça de poca fondària que van

cobrir les sals amb sediments

fins (lutites de color gris).

Sal

Pirineus
Rius amb sorra i argila

Llac

Finalment, els rius avancen cap al sud ocupant la zona de Cardona i 

canviant un ambient lacustre per un de fluvial, caracteritzat per 

sediments de sorra i argila de color vermell.

Modificat de

http://www.xtec.cat/~jgirabal/depressiocentral.htm
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COORDINA:

Con la colaboración de:

Itinerari circular de 3 km

Es recomana dur calçat còmode
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