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RECORREGUT DE RECERCA GEOAMBIENTAL PER 

LA COMARCA: DES DE SANTPEDOR I CASTELLNOU 

DE BAGES A BALSARENY I A SALLENT 
 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ 

 

 

 

ADVERTIMENT PREVI 

 
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., (a 

l’igual que als de RECERCA GEOAMBIENTAL... ), si es disposa del temps suficient, poden 

efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les 

anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

Pel que fa als camins per on transitarà el recorregut de l’itinerari, cal dir que en 

general es trobaran en bones condicions. Tot i així, sempre que sigui possible, recomanem 

demanar la màxima informació, en relació al estat real dels camins. En cas de trobar-se en 

males condicions, recomanem fer el desplaçament a peu. Així per tal d’anar des de Castellnou 

de Bages a la Torre de Castellnou; així com altres recorreguts més curts per camins de terra.  

 

En qualsevol cas, cal tenir una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot 

el recorregut; de l’itinerari.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari discorrerà, en la seva totalitat per la 

Depressió Geològica de l’Ebre (i més concretament pel seu sector corresponent a la seva 

Depressió Central). Tot i així, bona del recorregut transitarà per la denominada Zona de l´Avant-

País Pirinenc. Així, es veuran algunes de les estructures que la constitueixen, en especial al 

primer tram del recorregut, entre Santpedor, Castellnou de Bages, Balsareny i Sallent. 

 

Tot i així, en diverses aturades del recorregut, si s’escau, es faran observacions a 

distancia d’altres unitats geològiques, tant del Sistema Mediterrani. (i més concretament dintre 

de la seva Serralada Prelitoral Catalana); com també del Sistema Pirinenc. Tanmateix, 

visionarem a distancia altres sectors de la pròpia Depressió Geològica de l’Ebre, com és el cas 

dels Altiplans Meridionals. Per d’altra banda, el recorregut de l’itinerari discorrerà quasi 

exclusivament per la comarca del Bages, des del seu inici a la localitat de Santpedor, fins a la 

seva fi prop de la de Sallent. 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

A través d’aquest recorregut es tractaran diferents aspectes geoambientals, 
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geomorfològics, ... o tectònics. Així doncs, els objectius fonamentals d’aquest recorregut es 

centraran en els  següents aspectes: 

 

1.- S’observarà l’estructura de la Depressió Geològica de l’Ebre (i més concretament del 

seu sector de la Depressió Central), per la qual circularà al llarg de tot el recorregut de l’itinerari, 

entre les poblacions de Santpedor, Castellnou de Bages, Balsareny i Sallent. En concret, ens 

centrarem en els següents aspectes:   

1A) en l’anomenada anomalia de Castellnou que veurem per sota de la Torre de Castellnou,  

1B) en el Sinclinal de Castellnou, que veurem prop de la Torre de Castellnou 

1C) en l´Anticlinal de Balsareny, que veurem en recórrer el tram vell dels FFCC i finalment  

1D) en la falla del Guix (que veurem prop de Sallent),  

. 

2.- Es reconeixeran els materials cenozoics que constitueixen el rebliment de la 

Depressió Central. per aquests indrets. Aquets materials, eminentment eocènics, i de caràcter 

detrític, es reparteixen entre els afloraments que pertanyen a les següents unitats 

litoestratigráfiques: Formació Súria, Formació Artés (que veurem en bona part del recorregut) i 

Formació Solsona (que trobarem als trams finals). També parlarem de la Formació Cardona, tot 

i que en aquest itinerari no la trobarem en superfície. 

 

3.- Si s’escau, des de les diferents aturades es faran observacions, a distancia, de la 

Serralada Prelitoral Catalana (la qual forma part del Sistema Mediterrani) i dels sectors 

corresponents als Prepirineu (del Sistema Pirinenc). Aquestes observacions les realitzarem a 

diferents indrets del recorregut. 

 

4.- Si s’escau, també es faran observacions a distancia d’altres sotsunitats que formen 

part de la Depressió Geològica de l’Ebre. En concret dels Altiplans Meridionals (amb els relleus 

de Montserrat, del Montcau, i de Sant Llorenç de Munt) i dels Altiplans Septentrionals (amb els 

relleus del sector de Queralt). 

 

5.- Observació de diferents explotacions mineres, antigues i més recents. En concret de 

les explotacions mineres de IBERPOTAH (de l’antiga Súria K), de les quals passarem molt a 

prop, a tocar de les poblacions de Balsareny i Sallent. 

 

6.-  Observació dels impactes produïts per les explotacions mineres sobre el Medi 

Natural i sobre el Medi Ambient. Al mateix temps, també s’observaran les correccions d’aquests 

impactes. Així, en aquest cas es visionarà l´indret on hi havia una antiga bòvila, on es va formar 

un petit estanyol pels indrets on s’havien extret les calcolutites emprades a la bòvila. A 

l’actualitat, aquest indret constitueix un dels espais d’interès natural de la comarca del Bages. 

També s’observaran les tasques de correcció del runam de Balsareny, des de Vilafruns. 

 

7.- Observació de diversos indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Geològic, entre 

els quals destaquen els següents: 

7A) del jaciment de fòssils de la Costa de la Vila, que trobarem entre Santpedor i Castellnou de 

Bages. 

7B) de l´Anomalía de Castellnou, que trobarem per sota de l´indret on hi ha la Torre de 

Castellnou (al terme d’aquest poble). 

7C) de la Falla del Guix, que trobarem molt a prop de Sallent, al costat del recorregut dels 

Ferrocarrils Catalans. 

 

8.- Observació de diferents indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Miner, com el 
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generat a partir de les actuals explotacions mineres de Sallent. 

 

9.- S’observaran les característiques geològiques dels voltants de la Torre de Castellnou, 

on es volia situar un abocador 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Existeix un antecedent bibliogràfic, nostre, relatiu al conjunt d’aquest itinerari: es tracta 

de MATA-PERELLÓ (2001a).  A més a més, hi ha força antecedents parcials, relatius a trams 

d’aquest itinerari que ara presentem. Entre aquests, farem esment dels següents: MATA-

PERELLÓ (1997, 1999a, 1999b, 2000, 2001b, 2006 i 2010). També farem esment d’altres 

itineraris, de: MASACHS et altri (1981), y de MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1988). 

Aquests altres itineraris, poc o molt, coincideixen amb el present, però sempre amb les primeres 

aturades, en cap cas amb les darreres, que sols tenen l’antecedent esmentat en primer lloc. 

 

Com antecedents de caire general, corresponents als trets geològics bàsics, considerarem 

els treballs de: GUIMERÀ et altri (1992), així com el de RIBA (1976), ambdós relatius al 

conjunt dels Països Catalans. Dintre d’aquest context, també farem esment del treball 

monogràfic de COLLDEFORNS (1986), corresponent a la geologia de la comarca del Bages. 

Per d’altra banda, també farem esment d’altres treballs com són els següents: IGME (1974 i 

1975), MATA-PERELLÓ (1986) i RIBA et altri (1967). 

 

Dintre dels caràcters mineralògics dels indicis per on discorrerà l’itinerari, farem  esment 

d’un antecedent mineralògic general, referit a l’àmbit de Catalunya: MATA-PERELLÓ (1991). 

Igualment es pot esmentar el treball de MATA-PERELLÓ i COLLDEFORNS (1988), de 

caràcter més comarcalista, referit a la pròpia comarca del Bages, per on discorrerà la major part 

del recorregut. 

 

Tots aquests treballs, i d’altres, es trobaran relacionats a l’apartat dedicat a les 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual ens remetem. 

 

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 

 

El recorregut de l’itinerari s’iniciarà a la població bagenca de Santpedor, per on es farà 

la primera aturada del recorregut. Després, el trajecte es dirigirà cap a les immediacions de la 

població de Castellnou de Bages, i més concretament a la Torre de Castellnou (per on es 

realitzarà una nova aturada de l’itinerari). Tot i així, entre Santpedor i l´esmentada Torre de 

Castellnou, s’efectuaran diverses aturades. Una d’aquestes aturades es farà a la Costa de la Vila, 

al límit entre els municipis dels dos pobles. 

 

A continuació, el recorregut es dirigirà cap a la carretera que uneix les poblacions 

bagenques de Súria i Balsareny. En trobar-la, anirem cap aquesta darrera població, cap a 

Balsareny. En arribar-hi ens caldrà anar cap a les immediacions del Castell, per tal de fer una 

aturada a l’antiga línia ferroviària dels FFCC. Tot seguit, ens caldrà tornar cap a Balsareny, per 

tal d’anar després cap a Vilafruns, per on farem noves aturades. 
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Després anirem cap a la població de Sallent, per on farem una nova aturada. Tot seguit 

anirem cap al barri de la Butjosa, per on farem la darrera aturada, finalitzant aquí el recorregut 

de l’itinerari.  

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 

 

Com ja es habitual, s’estructurarà en una sèrie d’estacions (parades o aturades), en les 

qual es faran descripcions geològiques o mineralògiques, segons s’escaigui. En cada cas 

s’indicarà el número del mapa topogràfic a escala 1:50.000 on es troba l´indret.  

 

En aquest cas, el recorregut de l’itinerari passarà per part dels fulls següents: 330 (dit de 

Cardona), 331 (dit de Puig-reig), 362 (anomenat de Calaf) i 363 (o de Manresa), totes tres del 

"Mapa Topográfico" de l´Instituto Geográfico y Catrastral de España (IGC), realitzats a l´escala 

de 1:50.000. 

 

Així doncs, la relació general de les aturades que composen el recorregut de l’itinerari, 

és la següent: 

  
 

PARADA 1. L’ESTANYOL DE LA BÒVILA, (terme municipal de Santpedor, 

comarca del Bages). (Full 363). 
 

Tot i que el recorregut haurà pot haver-se iniciat a la ciutat de Manresa, ens caldrà anar 

cap a la població de Santpedor, per tal de fer en aquest indret la primera aturada. Aquest lloc es 

troba situat a la vora de la població, just a l’altra banda de la línia fèrria del FFCC de la 

Generalitat, a uns 500 metres i escreix, cap al Sud. 

 

Aquest lloc, a l’igual que tot el recorregut fet fins ara, es troba situat al bell mig de la 

Depressió Geològica de l’Ebre (a la seva Depressió Central, concretament). Així, ara ens 

trobem entre afloraments dels nivells calcolutítics de la Formació Artés, que per aquests indrets 

encara pertanyen a l´Eocè. 

 

Just aquí, aquests materials calcolutítics van ésser utilitzats com a matèria prima per una 

bòvila, de la qual sols queden unes restes. Amb aquest motiu va realitzar-se una explotació dels 

nivells anterior. Aquesta explotació va rebaixar la superfície del terreny fins arribar al nivell 

freàtic, la qual cosa va produir la inundació de l’explotació.  

 

Així, en aquest indret es va originar-se un estanyol. Posteriorment, aquesta zona va ésser 

utilitzada com abocador. Tot i així, es va generar una opinió en contra d’aquest fet. Més tard,  

després de clausurar-se un abocador que l’utilitzava, ha esdevingut una zona humida protegida,  

amb l’estanyol recuperat. 
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Posta de Sol sobre l´Estanyol de la Bòvila, amb les restes del mateix al fons 

 

 

PARADA 2. PUJADA DE LA COSTA DE LA VILA, CARRETERA AL 

SERRAT, (termes municipals de Santpedor i de Castellnou de Bages, comarca 

del Bages). (Full 363). 
 

Després d’efectuar la parada anterior, cal retornar cap a Santpedor, que caldrà travessar, 

per tal d’agafar la carretera que es dirigeix cap a la Urbanització del Serrat i cap al poblet de 

Castellnou de Bages. Just en arribar a la fi de la pujada, ens caldrà fer la present aturada, 

després de recórrer uns 3´5 Km, des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat tallant els materials rogencs de la Formació Artés, que ja 

hem esmentat a la parada anterior, els quals es troben constituïts per alternances de nivells de 

calcolutites i de gresos. Sovint, també es troben nivells de calcàries, tot alternant amb els 

anteriors. 

 

En aquest indret, tot i que ens trobem al bell mig dels afloraments rogencs acabats 

d’esmentar, es troba un conjunt d’estrats de color grisos. Aquests nivells marquen el límit entre 

l´Eocè i l´Oligocè, la qual cosa ve determinada per la presencia de fòssils de dents de ratolins 

(MASACH, V. 1956). Així, aquest nivell és d’una gran importància estratigràfica, essent un 

interessant LIG (Lloc d’interès Geològic).  

 

Per d’altra banda, entre aquests nivells es troben afloraments dels nivells de lignit 

inclosos a la Formació Artés. Aquests nivells que van intentar explotar-se són força 

ferruginosos.  Així, s’observen per arreu taques amb òxids de ferro. Pel que fa als lignits, cal dir 

que formen petits nivellets que no ultrapassen el 10 cm de potència. 
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Nivellets de lignit de la Costa de la Vila 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. URBANITZACIÓ DE LA FIGUEROLA, (terme 

de Castellnou de Bages, comarca del Bages). (Full 331).  
 

Després d’efectuar la parada anterior, ens caldrà travessar cal travessar la 

Urbanització del Serrat per tal d’anar cap al poblet de Castellnou de Bages. En arribar-hi, 

ens caldrà anar cap a la Urbanització de la Figuerola. En arribar a aquesta, després d’un 

recorregut proper a uns 3 Km caldrà fer la present. aturada. 

 

En aquest recorregut, hem continuat tallant els materials rogencs de la Formació Artés. 

Com sempre es troben constituïts per alternances de calcolutites rogenques, amb nivells de 

gresos, i fins i tot de calcàries. Per d’altra banda, en començar la pujada cap a la urbanització, 

hem creuat el Sinclinal de Callús, que sols es fa palès, en veure les orientacions dels relieves en 

cuesta, a un cantó i a l’altre del pla axial del plec. 

 

Tanmateix, des de l´indret on ara som, es poden veure com els relieves en cuesta, que 

s’estenen per arreu, ens poden ajudar a interpretar els diferents accidents tectònics que creuen 

la Depressió Geològica de l’Ebre. Així, es pot veure com vergeixen oposadament a ambdós 

flancs de l´Anticlinal de Súria, situat al Nord d´on ara som; i tanmateix ens ajuden a entreveure 

el Sinclinal de Callús - Castellnou, situat una mica més al Sud. 

 

 

PARADA 4. EL TURÓ DE LA TORRE, (terme de Castellnou de Bages, 

comarca del Bages). (Full 331).  
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap al Nord, cap a la Torre. En arribar-hi caldrà 

fer la present aturada, després de recórrer uns 6 Km, des de la parada anterior.  
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En tot aquest recorregut (des de que hem començat a pujar), i sobretot des d’aquest 

indret, (o pujant fins a la base de la Torre), es pot gaudir d’un bon lloc d’observació, tant de la 

Depressió Geològica de l’Ebre, com del Sistema Pirinenc. És més, en un dia clar, inclús es 

poden veure les estructures del Mantell del Cadí. i del Mantell del Pedraforca Inferior, situats 

ambdós per sobre de la ciutat de Berga. Per d’altra banda, com ja és normal en aquest itinerari, 

hem continuat tallant els nivells calcolutítics rogencs, alternants amb gresos, de la Formació 

Artés; entre els quals hi ha també nivellets de calcàries, semblants ales que veurem a Sallent. 

 

Per d’altra banda, en aquest indret, per sota de la Torre de Castellnou, es va ben notòria 

la presència de la denominada Anomalia de Castellnou, la qual es troba representada per unes 

fractures i plecs, de direcció E-W. 

 

Finalment, cal dir que en aquest indret es va intentar col·locar un abocador, malgrat les 

condicions desfavorables per la presència de l´Anomalia de Castellnou, i malgrat considerar-se 

erròniament que aquests materials de la Formació Artés eren impermeables, tot i no ser-ho. 

 

 
 

Anomalia de Castellnou 

 

 

PARADA 5. ANTICLINAL DE BALSARENY, TRAM VELL DE BALSARENY 

A NAVÁS DELS FFCC,  PER SOBRE DE LA COLÒNIA SOLDEVILA, (Sant 

Esteve, terme de Balsareny, comarca del Bages). (Full 331).  
 

Després de fer la parada anterior, cal continuar pel camí cap al Nord. En arribar a la 

carretera que uneix Balsareny i Súria (la BP-4313) ens caldrà anar cap a la primera 

d’aquestes poblacions. Després, en arribar a Balsareny, cal anar cap al Castell, per tal 

d’arribar a l’antiga plataforma dels FFCC, entre Balsareny i Navàs. Al llarg d’aquest tram 
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farem una nova aturada. Així s’haurà efectuat un recorregut proper als 10 Km, des de la 

darrera aturada. 

 

 En aquest recorregut hem anat trobant els materials esmentats a la parada anterior ( els 

de la Formació Artés). Però ara els haurem vist amb un clar cabussament cap al Sud, en 

trobar-se al flanc meridional de l´Anticlinal de Balsareny. En veure aquests materials amb 

clar cabussament cap al Sud i comparar-los amb els de la parada 2, inclinats cap al Nord, 

podem deduir que entre uns i altres hi ha un sinclinal. Efectivament, es tracta del Sinclinal de 

Callus – Castellmou. Es tracta d’un sinclinal molt laxe. 
 

 

 
 

Detall del cabussament cap al Sud, prop de Castellnou de Bages 

 

També s’observa en el recorregut per l’antic vial dels FFCC. En entrar, els materials 

cabussen cap al Sud; més o menys a mig camí ja s’estabilitzen; mentre que poc abans 

d’arribar a la carretera (just quan hi ha el rètol que anuncia el trencall de Navàs), els materials 

de la Formació Artés ja presenten un cabussament de component septentrional. Efectivament, 

en arribar al tram abandonat dels FFCC, haurem vist com al seu inici, els materials cabussen 

cap al Sud. Després, cap a la fi del recorregut, haurem trobat un cabussament generalitzat cap 

al Nord. Efectivament, en aquest recorregut haurem travessat el pla axial de l´Anticlinal de 

Balsareny. Al respecte d’aquest, cal dir que es molt laxe, com haurem pogut veure en aquest 

recorregut per l’antiga via del FFCC. 

 

 

PARADA 6. ESCOMBRERA DE BALSAREY, (Vilafruns, terme municipal 

de Balsareny, comarca del Bages). (Full 331).  
 

Després de realitzar la parada anterior és necessari retornar cap a la propera població 

de Balsareny. Tot seguit, en arribar-hi, ens caldrà continuar el recorregut cap Sallent per 
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l’antiga carretera. Així, aviat arribarem a Vilafruns, per on farem una nova aturada, a uns 4 

Km de l’anterior. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials rogencs de la 

Formació Artés. Aquests són els que apareixen a l´indret de l’aturada, on ara ens trobem 

situats, en aquesta aturada. 

 

En aquest lloc es fa palesa l’escombrera de Balsareny. Aquesta es molt similar a la 

que veurem a la darrera aturada. En aquest indret s’està procedint a una interessant actuació, 

en la qual es col·loquen uns plàstics sobre l’escombrera, coberts de terra vegetal, per tal de 

procedir a fer una interessant restauració. 

 

 

 
 

Tasques de recobriment de l’escombrera de Balsareny, a Vilafruns 

 

 

PARADA 7. EXPLOTACIONS DE POTASSA A VILAFRUNS, (Vilafruns, 

terme municipal de Balsareny, comarca del Bages). (Full 331).  
 

Després de realitzar parada anterior és necessari retornar a la carretera que condueix 

cap a Sallent i cap a Manresa. A uns 0´2 Km d’haver retornat a l´esmentada carretera, podem 

fer una nova aturada. Així, des de la parada anterior haurem recorregut poc més de 1 Km. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials esmentats a les 

aturades anteriors. Aquests materials pertanyen a la Formació Artés, la qual es troba 

constituïda per trams de calcolutites i gresos rogencs, fonamentalment. 

 

En aquest indret hi ha les actuals explotacions de l´empresa IBERPOTASH. Així, es 

pot observar un interessant castellet miner, encara en plena activitat minera. 



 11 

 

 
 

Castellet Miner de Vilafruns (Balsareny) 

 

PARADA 8. FALLA DEL GUIX. ESTACIÓ CLASSIFICADORA DELS 

FERROCARRILS DE CATALUNYA, A LA MINA DE POTASSA DE 

SALLENT (Terme municipal de Sallent. Comarca del Bages). (Full 363) 
 

Després de realitzar la parada anterior, convindrà retornar a la carretera que condueix 

cap a Sallent. Després de travessar la població, trobarem una rotonda situada al Barri de 

l´Estació. En ella hem d’agafar el carrer Balmes, fins arribar a uns rentadors de cotxes. A 

partir d’aquest lloc, travessant el carrer, trobarem un camí que passa per sota de l’autovia i 

per sota de la línia dels FC. Tot seguit, seguint la via fèrria cap al Sud, ens caldrà anar cap a 

l´Estació Classificadora dels Ferrocarrils de Catalunya, situada al costat de la Mina de 

Potassa de Sallent. Aquí farem una nova parada, a us 4 Km de l’anterior i escaig.  

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs que 

pertanyen a la Formació Artés, amb nivells de gresos i de calcolutites. Sovint amb passades 

de materials calcaris. 

 

En aquest indret pot observar-se una interessant fractura. Es tracta de la coneguda 

falla del Guix. En realitat no es tracta d’una fractura única, sinó d’un complex de fractures i 

contrafractures (en realitat de falles inverses – encavalcaments i de retroencavalcaments) que 

donen lloc a una important falla inversa que afecta als materials eocènics i oligocènics de la 

Depressió Geològica de l’Ebre.  

 

Aquesta fractura te una clara component pirinenca, encavalcant els sectors 

septentrionals sobre els meridionals. Tot aquest sistema es visible a partir de l´indret on fem 

la present aturada, fins a uns 300m tot anant cap al Sud. Anant cap a l´Estació Classificadora, 

trobarem primer la contrafalla (un retroencavalcament) i poc després la falla inversa. 
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Aspecte d’una de les “contrafalles”, un 

“retroencavalcament” del Complex de la 

Falla del Guix 

Aspecte d’una de les fractures del Complex 

de la Falla del Guix, a l´Estació 

Classificadora 

 

 

 Al respecte d’aquest Complex de la Falla del Guix, cal dir que seguint per la via dels 

Ferrocarrils Catalans, en direcció cap a Manresa (cap al Sud), es poden anar veient 

nombroses fractures. Aquestes van afectant als materials de la Formació Artés, de tonalitats 

rogenques, i tanmateix als de la Formació Súria, de tonalitats grises, situats per sota dels 

anteriors però amb similars característiques litològiques. 

 

La falla es troba afavorida per les característiques plàstiques i diapíriques dels 

materials de la Formació Cardona (constituïda per nivells d´halitites i silvinitites, 

fonamentalment). Aquesta formació litològica es troba per sota de les dues formacions 

acabades d´esmentar anteriorment. 

 

 

  
Una altra de les fractures del Complex de la 

Falla del Guix, situada a uns 200m al Sud de 

l´Estació Classificadora 

Altra de les fractures del Complex de la 

Falla del Guix, situada a uns 50m de 

l’anterior, cap al Sud 

 

Precisament, aquesta situació dels materials, és el que ha produït la formació de la 

gran cavitat situada per sota del barri de l´Estació de Sallent; així com d’altres produïdes per 

la zona (MATA-PERELLÓ i RESTREPO, 2006). En efecte, tant les aigües del Llobregat 

com les del torrent Soldevila, han penetrat cap al subsòl, a través de les fractures de la Falla 

del Guix.  
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En arribar als nivells de CARNAL·LITA (KCl.MgCl2.6H2O), situats dintre de la 

Formació Cardona, s’ha produït la dissolució d’aquesta sal. En produir-se la dissolució 

iònica del KCl i la del MgCl2, s’ha originat alhora l’alliberament de les sis molècules d’aigua, 

agreujant el problema i incrementant la quantitat d’aigua. Així, poc a poc, a través de milers 

d’anys s’ha produït la gran cavitat. 

 

Per d’altra banda, en aquest lloc pot fer-se una altra observació per sota de l´Estació 

Classificadora: es tracta de l’important centre miner de Sallent, on son explotats els nivells de 

silvinitita, per tal d’aprofitar la silvina i transformar-la  en potassa. 

 

Tanmateix, des d’aquest indret, i al llarg de la via fèrria, es poden fer altres 

observacions força interessants. Així, per una banda es pot veure com a l´escombrera de la 

Butjosa, situada al costat oriental de la via fèrria, es produeixen fenòmens de formació de 

dolines, com la que s’aprecia a la fotografia següent. Evidentment, els materials salins tenen 

un comportament molt similar al de les calcàries (però molt més ràpid) en la formació de les 

esmentades dolines.  

 

També es pot veure com la línia fèrria pateix problemes d’esfondrament, especialment 

en creuar el Torrent Soldevila. Aquesta circumstància ens porta a pensar en l’existència d’una 

altra falla, per la qual discorre l´esmentat torrent. Es una falla intuïda, no visible. 

 

 

  
Una de les dolines formada sobre el runam 

salí de la Butjosa, situat bora la via dels FFCC 

Un aspecte de l’esfondrament de la línia 

fèrria, prop del Torrent Soldevila 

 

Y, igualment, des d’aquest indret, mirant cap al riu Llobregat, es poden veure les 

instal·lacions mineres d´IBERPOTASH, amb les diferents cintes transportadores. També es 

pot veure l´indret on hi ha el Barri de l´Estació de Sallent, on hi ha hagut importants 

fenòmens de subsidència, provocats pel Complex de la Falla del Guix, amb la formació de la 

“gran cavitat”, per causes geològiques, tal com ja hem dit abans. També, des d’aquest lloc es 

poden veure les esllavissades del guix, al turó situat al Sud del Pou de la mina. Aquestes 

esllavissades van ésser provocades per l´esmentat Complex de la Falla del Guix. 

 

 I, finalment, es pot veure (a distancia) els fenòmens de reptació, produïts a partir de la 

Guarderia de Sallent. Amb aquestes obres es va produir la desforestació de part de la 

muntanya i l’esllavissada de part d´ella sobre la Guarderia. 

 

PARADA 9. BARRI DE LA BUTJOSA. (la Butjosa, terme municipal de Sallent, 
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comarca del Bages). (Full 263). 
  

 Després de fer l’aturada anterior, cal retornar al Carrer Balmes, per tal de retornar a la 

rotonda. Després, ens caldrà entrar a l’autovia. Poc després de sobrepassar les instal·lacions 

d ÍBERPOTASH, trobarem el trencall, que ens al Barri de la Butjosa. Aquí farem la darrera 

aturada, a uns 2 Km de l’anterior (i a uns 300 m en línia recta).  

 

 En aquest recorregut, haurem tornat a trobar els afloraments dels materials rogencs que 

formen part de la Formació Artés. Aquests materials són els que hi ha prop del barri, tot i que 

bona part del mateix es troba sobre la terrassa baixa del Llobregat.   

  

 Aquí es pot observar la problemàtica d’aquest barri, que es troba situat a la vora d’una 

antiga escombrera procedent dels materials no aprofitats de l’antiga mina de potassa de Sallent. 

Aquests materials, evidentment solubles, han estat dissolts per les aigües superficials procedents 

de les pluges. I a continuació, després de lixiviar part de les sals de l’escombrera, s’han anat 

filtrat per entre els terrenys porosos de la terrassa del Llobregat, circulant a través d’ells, 

impregnant-los de les esmentades sals.  

 

 Posteriorment, en èpoques seques, aquestes sals han arribat a la superfície per 

capil·laritat, donant lloc a la formació d’eflorescències per diferents indrets; i entre ells pels 

carrers i per dintre de les cases del barri. Al mateix temps, també cal observar l´impacte visual i 

social produït per aquesta escombrera (ara inactiva), en trobar-se en una situació molt propera al 

barri de la Butjosa.  

 

 També cal dir, que sobre de l’escombrera es va realitzar una recerca per part de l´Escola 

d’Agrònoms de Lleida, amb implantació de terres vegetals. Va donar un bon arraigament, encara 

visible 20 anys després. Llàstima que no continués la recerca. 

 

 

 

 

EN AQUEST INDRET  FINALITZA EL L´ITINERARI 

____________________________________________________________________________ 
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