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Els esculls coral·lins de l'Eocè de l'Anoia
La Tossa de Montbui



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 tropical 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 com els coralls s’emplaçaven en el mar tropical

de l’Eocè (34-35 milions d’anys) i com la sedimentació tenia un paper

molt important en la diversitat d’aquesta zona. Les vistes de paisatge ens

permetran comprendre com l’erosió ha esculpit aquest territori al llarg

dels anys.

La Tossa de Montbuí. Jordi Vilà 2023

http://www.geolodia.es/


Les algues calcàries

Hem iniciat el nostre viatge des de l’aparcament de la Tossa de Montbui,

on hi ha l’escull de corall que veurem al final. Aquesta ruta ens deixarà

interpretar com eren els ambients propers a l’escull de corall, des del

mateix escull fins a terra ferma.

En aquesta primera parada, podem veure uns sediments marins

(margues) que contenen una gran quantitat de fòssils: algues calcàries,

coralls i fragments d’eriçó, entre altres.

Les algues destaquen perquè són blanquinoses i tenen morfologies molt

diverses, des d’arrodonides formant anells concèntrics, fins a brancoses.

Aquestes algues entapissaven tot el fons marí i són indicatiu de la

presència de llum, ja que són organismes fotosintètics. També són molts

bons indicadors de la profunditat, pel fet que les formes arrodonides,

conegudes com a rodòlits, es formaven gràcies a corrents marins

constants. Aquests fets ens condueixen a deduir que aquesta era una zona

marina molt poc profunda (pocs metres).

1

Corall
Algues calcàries

Detall de les fàcies amb algues i coralls (Jordi Vilà, 2023)



Sediments continentals / Regressió marina

En aquest punt, veurem un turó amb roques vermelles just davant nostre.

Fins ara, tan sols hem vist roques de color gris. Aquest canvi de

coloració ens indica un esdeveniment molt important que es produeix a

escala regional a tota la conca. Ens està indicant que el mar es comença

a retirar i cada vegada ocupa menys superfície. S'està tancant i es

començarà a evaporar.

El sediment a la zona amb roques grises és pràcticament el mateix que a

la zona amb roques vermelles. El canvi de coloració és químic. En

ambients marins, el ferro que contenen els sediments no s’oxida, està en

condicions reduïdes i té tonalitats blavoses o verdoses. En condicions de

contacte directe amb l’atmosfera, el sediment s’oxida i canvia cap a

colors grocs, taronges o vermells.

Les roques en aquest punt contenen clastes de diversa composició i

origen que podrem veure millor en la parada número 4.

Per tant, en aquest punt, podem deduir com les zones continentals

anaven guanyant terreny al mar i, evidentment, tots els esculls en

aquesta zona van quedar enterrats en sediments continentals.
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Sediments marins

Sediments continentals

Jordi Vilà, 2023



El mirador de les Onze

Aquest mirador ens ofereix una vista excepcional per observar l'actual

conca d'Òdena i interpretar l'avanç inexorable dels sediments

continentals respecte dels marins que cada vegada ocupaven menys

superfície a causa del tancament del mar per la zona de l'actual golf de

Biscaia.

Es poden diferenciar diverses morfologies i colors que ens ajudaran a

interpretar les roques subjacents.

a) Les zones planes de la conca d'Òdena i on actualment s'assenta la

ciutat d'Igualada estan formades de margues marines. Aquestes

roques són molt susceptibles a l'erosió i alguns dels relleus que

generen són els xaragalls o badlands.

b) Les zones que comencen a tenir un cert relleu, just per sota de les

roques vermelles, són guixos. Aquestes roques evaporítiques

precipiten quan l'aigua del mar està saturada en sals. Indiquen el final

del mar. Just per sobre, hi hauria unes margues de poca entitat que

corresponen a l'anomenat "complex terminal", propi del final

d'aquest mar.

c) Les zones més altes tenen sediments vermells dipositats en

condicions continentals. El mar en aquell moment ja era inexistent.
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Progradacions deltaiques

En aquest punt, es poden observar amb deteniment un tipus de roca que

hem anat veient en altres localitzacions. Es tracta de bretxes, una

roca sedimentària formada per clasts bastant angulosos.

Aquests clasts, igual que totes les roques que hem vist fins ara,

corresponen a l'erosió de roques de zones allunyades, al seu transport i a

la sedimentació final.

Si analitzem la composició d'aquests clasts, podem determinar amb més

o menys exactitud, la seva procedència. N'hi ha almenys de 3 tipus

diferents.

1. Roques metamòrfiques: Pissarres del Cambroordovicià o Ordovicià

(500-470 milions d'anys).

2. Roques metamòrfiques: Quarsites procedents de filons del

Carbonífer (300 milions d'anys).

3. Roques sedimentàries: Calcàries i dolomies del Triàsic (230-200

milions d'anys).
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Per l’angulositat dels clasts, podem deduir que no hi ha hagut gaire

transport. De fet, podem trobar aquestes litologies molt a prop, a uns 10

km. Provenen de la Serralada Prelitoral, en concret, de la zona de la

Llacuna i de Capellades.

Detall de la bretxa (Jordi Vilà, 2023)



L’escull de la Tossa

Tot i que durant tot el recorregut es poden observar diferents coralls,

aquests són de poca entitat. En aquesta última parada, es pot veure el

desenvolupament de l'escull de la Tossa.

Crida l'atenció la duresa dels coralls que formen l'escull fossilitzat. És

precisament aquesta resistència a l'erosió la que ha deixat

testimonialment un relleu alt amb forts pendents en aquesta zona.

Dins l'escull es poden veure les colònies de corall en forma de nòduls de

mida decimètrica. Si ens hi apropem, podrem veure els individus i els

seus septes. Podem distingir, a grans trets, 4 morfologies de coralls, si bé

hi ha representades moltes espècies diferents: coralls solitaris, coralls

discoidals, coralls brancosos i coralls en forma de dom.

Alguns dels coralls mostren les seves etapes finals, un cop morts i

colonitzats per algues.
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Detall d’un corall escleractínid (Jordi Vilà, 2023)



Itinerari circular de 3,5 km

Es recomana dur calçat còmode
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