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ADVERTIMENTS PREVIS 

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

 

 Per d´altra banda, alhora de fer el recorregut de l´itinerari, cal cercar abans tota la 

informació necessària, per tal de conèixer l´estat dels vials per on s´haurà de circular als 

diferents trams del recorregut de l´itinerari. 

 

 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 part pel Sistema Mediterrani 

(més concretament per la Serralada Prelitoral Catalana) i en part  per la Depressió Geològica 

de l´Ebre (pel seu sector corresponent a la Depressió Central). Així,  dintre de la primera unitat 

geològica, ho farem entre l´Espluga de Francolí, Prades i Ulldemolins. Pel que fa a la segona 

unitat, ho farem entre el Coll d´Albarca i Ulldemolins. Tot i així, a l´inici del recorregut, tocant 

a l´Espluga de Francolí, ja haurem estat al contacte entre les dues unitats geològiques 

esmentades. 

 

 Així doncs, el recorregut de l´itinerari s´iniciarà al contacte entre la Depressió Geològica 

de l´Ebre i la Serralada Prelitoral Catalana, tot i que la primera aturada es realitzarà a la 

primera de les dues unitats esmentades, a l´Espluga de Francolí. Tot seguit, el recorregut entre 

aquesta població acabada d´esmentar i la de Prades fins arribar al Coll Roig, s´anirà transitant 

per la Serralada Prelitoral Catalana.   Tot seguit s´entrarà a la Depressió Geològica de l´Ebre, 

pels voltants d´Albarca fins a Ulldemolins. Després, prop del poble es penetrarà breument a la 

Serralada Prelitoral Catalana. 

 

 Per d´altra banda, la totalitat del recorregut s´haurà desenvolupat per la Regió de Reus, 
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iniciant-se a la comarca de la Conca de Barberà (a l´Espluga de Francolí), per a continuar per la 

del Baix Camp (passant per Prades), per a entrar després a la del Priorat (pels voltants 

d´Ulldemolins) i per on finalitzarà. 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

 

 Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden 

concretar en els  següents aspectes generals: 

 

 1.- Estudi i observació de la Serralada Prelitoral Catalana (integrada dintre del Sistema 

Mediterrani), per la qual discorrerà el recorregut de l´itinerari entre els voltants de l´Espluga de 

Francolí,  Prades i d´Ulldemolins. 

 

 2.- Reconeixement dels materials paleozoics (amb esquistos, pissarres i quarsites del 

Carbonífer; així com per afloraments de roques granítiques) i del mesozoics (exclusivament del 

Triàsic, amb trams de calcàries, gresos i calcolutites). que constitueixen la Serralada Prelitoral 

Catalana   

 

 3.- Estudi i observació de la Depressió Central Catalana (la qual forma part de la 

Depressió Geològica de l´Ebre). Dintre d´aquesta unitat realitzarem la primera aturada a 

l´Espluga de Francolí. Després, la tallarem entre les poblacions d´Albarca i Ulldemolins.  

 

 4.- Observació i descripció dels materials terciaris (del paleogen), i dels quaternaris que 

sovint els cobreixen. Uns i altres reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, tot formant el 

Complex d´Ulldemolins (pel que fa als cenozoics). Tots aquests materials s´aniran trobant a 

diferents indrets del recorregut. 

 

 5.- Observació de les estructures locals d´aquests materials, al llarg del recorregut de 

l´itinerari, i del contacte entre la Serralada Prelitoral Catalana i la  Depressió Geològica de 

l'Ebre; i més concretament entre la vorera septentrional de la Taula de Prades i del Montsant, 

respectivament 

 

 6.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades a diferents indrets 

del recorregut de l´itinerari, d´acord amb l´ordre del seu recorregut, com mineralitzacions 

filonianes de fluorita situades a la Mina de Sant Antoni, al terme de Ulldemolins (Priorat), 

dintre de la Serralada Prelitoral Catalana. 

 

 7.- Visió de les diferents explotacions dels georrecuros situats al llarg del recorregut de 

l´itinerari, relacionades amb les explotacions de les diferents mineralitzacions esmentades a 

l´apartat anterior. 

 

 8.- Observació de les tasques de restauració dutes a terme sobre les explotacions 

anteriors, per tal d´aminorar l´impacte ambiental de les mateixes. O si s´escau de les 

restauracions espontànies produïdes. 

 

 9.- Observació dels indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Geològic i Miner, que 

trobarem al llarg del recorregut de l´itinerari. Com és el cas de la Font Major de l´Espluga de 

Francolí i (dintre del patrimoni geològic), o de les diferents explotacions mineres que trobarem 
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(dintre del patrimoni miner). 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

 Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen uns antecedents nostres, de tipus 

bibliogràfic referents a la totalitat del recorregut del mateix. Es tracta de MATA-PERELLÓ 

(1998, 2000 i 2002) i de MATA-PERELLÓ i COLLDEFORNS (1994 i 1996). A més a més, hi 

ha uns altres antecedents parcials, també nostres; es tracta de MATA-PERELLÓ (1996, 1997a, 

1997b, 1997c, 1997d, 1997e, 1997f, 1998a i 1998b, 1999, 2000a, 2000b,  2001, 2002a, 2002b, 

2003, 2004a, 2004b, 2005, 2011 i 2012). 

 

 Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, cal parlar dels 

treballs de MATA-PERELLÓ (1991), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general; i 

també dels de MELGAREJO (1992), centrat en els materials i les mineralitzacions del 

paleozoic, de les comarques del Baix Camp, de la Conca de Barberà i del Priorat 

 

 Per d´altra banda, i pel que fa a les característiques dels materials geològics, farem 

esment de dos treballs; concretament de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de RIBA et altri (1976). 

Tanmateix farem esment dels treballs de l´IGME (1973a i 1973b). 

 

 Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA. 

 

 

  

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L'ITINERARI 

 

 El recorregut del present itinerari s’inicia a la localitat de l´Espluga de Francolí, per on 

es realitzaran les primeres aturades, dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre. 

 

 Posteriorment es dirigirà cap a la població de Prades, des d´on s´anirà cap a les 

immediacions d´Albarca  per on s´efectuaran diverses aturades en llocs propers al poble. 

Després, es dirigirà cap al poble d´Ulldemolins. En arribar-hi, s´efectuaran diverses aturades, 

sempre prop del poble.   

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

 Com en altres itineraris, aquest s´estructurarà en una sèrie de PARADES o 

d´ESTACIONS que anirem veient a continuació. continuació. En cada una d'aquests aturades es 

farà un breu comentari.  Per d'altra banda, darrera del nom de l'indret situarem (entre parèntesi) 

el número del full del Mapa Topogràfic, a escala 1:50.000, on es troba situat.  

 

 En aquest itinerari, utilitzarem els següents fulls: 417 (o de l´Espluga de Francolí) i 445 

(o de Cornudella). 

 

 A continuació, començarem la descripció de les diferents aturades que formen part del 

present recorregut. 

 



 6 

 

PARADA 1. LA FONT MAJOR, (terme municipal de l´Espluga de Francolí, 

comarca de la Conca de Barberà). (Full 417). 
 

L´inici del recorregut el farem a la població de l´Espluga de Francolí, Aquí ens caldrà 

anar cap a la Font Major i cap al Naixement del Francolí, per on farem la primera aturada 

d´aquest itinerari, a tocar de la població.  

 

Aquest indret es troba situat al bell mig de la Depressió Geològica de l´Ebre, entre els 

materials detrítics de la Formació Montsant, sobre la qual s’assenta la població de l´Espluga de 

Francolí, on estem ara situats. 

 

En aquest indret hi ha una interesant cova, recentment remodelada i preparada per a les 

visites. Es tracta de la Cova de la Font Major, la qual es troba situada per sota del poble de 

l´Espluga
1
 de Francolí. Aquesta cova, per la qual circula un riu subterrani, te un gran valor 

arqueològic i paleontològic. Sense cap mena de dubte és un conjunt molt interesant del nostre  

Patrimoni Geològic. FOTOGRAFIA 1. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 

Un aspecte de la Cova de la Font Major. Extreta d´INTERNET. http://www.tinet.cat 

 

Per d´altra banda, a poca distancia de l´entrada a la Cova de la Font Major, es pot veure 

una surgència de les aigües que circulen per l´interior de la cova. Molt sovint se li dona el nom a 

aquesta surgència de “naixement del riu Francolí”. FOTOGRAFIA 2.  

 

Es tracta d´un important sistema kàrstic, per on circules les aigües que s´han filtrat més 

amunt; entre altres indrets al Barranc de Castellfollit. Tot així, aquest sistema no es limita a la 

cova ni a la font, sinó que es molt més ampli, com veurem a les següents aturades. 

                         
1 Cal fer esment de que la paraula “Espluga” ja vol dir cova, essent aquest nom de procedència llatina. Així, el 

nom del poble de l´Espluga de Francolí està en estreta coincidència amb l’existència de la Cova de la Font 

Major. 



 7 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2 

Naixement del Francolí. Extreta d´INTERNET. http://www.tinet.cat 

 

 

PARADA 2. BARRANC DE CASTELLFOLLIT, (Monestir de Poblet, terme 

municipal de Vimbodí, comarca de la Conca de Barberà). (Full 417). 
 

Des de la parada anterior, cal remuntar el riu Francolí, per la carretera que es dirigeix 

cap al Monestir de Poblet  (per la carretera T – 700). Des d´aquest lloc, ens caldrà seguir per la 

carretera que es ara dirigeix cap a Prades (la mateixa T – 700). En arribar al pont sobre el 

Barranc de Castellfollit farem una nova aturada. A uns 4 Km de l´anterior. 

 

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

també apareixen a l´indret de l´aturada. En aquest lloc estem al contacte entre la Serralada 

Prelitoral Catalana, d´on venim; i la Depressió Geològica de l´Ebre. Aquí podem veure com 

l´aigua del barranc de Castellfollit, desapareix en arribar a la depressió. En efecte, les seves 

aigües es van filtrant entre els materials de la Formació Montsant. Aquestes aigües son les que 

circulen per la Cova de la Font Major, que ja hem vist a la parada anterior. 

 

 

PARADA 3. FONT ARTESIANA DE CASTELLFOLLIT, (Monestir de Poblet, 

terme municipal de Vimbodí, comarca de la Conca de Barberà). (Full 417). 
 

 Després de fer l´aturada anterior, cal fer un breu recorregut, de poc més de 200 metres, 

per tal d´arribar fins a la cruïlla amb la carretera de Castellfollit. De la mateixa cruïlla, en sentit 

invers a la carretera, surt un camí cap al Nord. En arribar a la tanca, hi ha les instal·lacions d´una 

surgència d´aigua. Aquí mateix, després de demanar autorització, podem fer una nova aturada. 

  

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

l´aturada anterior. Tot i així, haurem vist (fonamentalment) derrubis de pendent quaternaris, que 
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cobreixen els terrenys cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre, per on estem ara situats. 

 

 En aquest indret es pot veure una surgència artesiana. Es tracta d´una font d´aigua, que 

es aprofitada per a regar. Tot i així, en el moment de la visita (17 de març del 2012), donada la 

sequera, no brollava aigua. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3 

Font artesiana de Castellfollit 

 

 

PARADA 4. SAULONERA DEL CEMINTIRI DE PRADES, (terme municipal de 

Prades, comarca del Baix Camp). (Full 445). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar cap a ponent, per la carretera T – 

700, amb la intenció d´arribar a la propera població de Prades. Tot i així, en arribar a les 

immediacions del seu Cementiri, podem fer una nova aturada. Així, pararem a la bora de la 

carretera, després de recórrer uns 16 Km des de la parada anterior, a uns 2 Km abans d´arribar a 

Prades. 

 

 En aquest recorregut, en bona part ascendent, haurem trobat afloraments dels materials 

paleozoics de la Serralada Prelitoral Catalana. Aquests materials pertanyen al Carbonífer, i es 

troben constituïts per trams d´esquistos i de pissarres fosques. Tot i així, haurem vist freqüents 

intrusions de granodiorites i de pòrfirs granítics. 

 

 Així, en aquest indret ens trobem amb un aflorament de granodiorites. Aquestes han 

estat meteoritzades, transformant-se en “sauló”. En aquest procés, el feldspat de les 

granodiorites, es transforma en caolinita, per l´acció de l´aigua meteòrica i de l’anhídrid 

carbònic. Així, la roca es transforma quasi totalment.  

 

En aquest indret, questa roca el “sauló”, ha estat explotada per a emprar-se com a 

material de construcció, com a àrid; tot i així, cal dir que no es la única explotació d´aquests 
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materials que hi ha per aquests indrets. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4 

Pedrera de “sauló”, del Cementeri de Prades 

 

 En aquest indret, mirant cap a la dreta de la pedrera, es pot veure com els materials tenen 

una certa coloració superficial rogenca. Aquest color procedeix dels materials triàsics del 

Buntsandsteim, els quals cobreixen més a munt als materials paleozoics. 

   

 

PARADA 5. LA PLAÇA MAJOR DE PRADES, (terme municipal de Prades, 

comarca del Baix Camp). (Full 445). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar cap a ponent, per la carretera T – 

700. Fins arribar a la població de Prades. En aquest indret farem una nova aturada a uns 2 Km 

de la parada anterior. Aquesta aturada l´efectuarem dintre de la població, al passar pels voltants 

de la seva església, si s´escau. 

 

Com al tram anterior, en aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials 

paleozoics. Aquets, en la seva major part pertanyen al Carbonífer. Cal dir que sovint, haurem 

trobat afloraments dels materials granítics i granodioritics.  

 

Per d´altra banda, en arribar a la població, haurem trobat afloraments dels materials 

triàsics del Buntsandstein. Aquests materials es fan palesos per diferents indrets, entorn a la 

població. De fet, a l´aturada anterior ja els havíem intuït. 

 

Precisament, a l´indret on ara som, trobarem que aquests materials triàsics, són els que 

han estat utilitzats per a la construcció de l’Església i de moltes de les edificacions del poble de 

Prades, especialment de la plaça i de la porta d´entrada a la població, situada al costat de 

l’església.   
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Així veurem que per arreu hi ha carreus dels gresos rogencs del Buntsandstein, tot i que 

també es fan palesos els gresos clars. FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5 

Porta de Prades i façana de l’església, amb carreus dels materials del Buntsandsteim. 

 

 

PARADA 6. COLL ROIG, CARRETERA A PRADES, (Albarca, terme 

municipal de Cornudella del Montsant, comarca del Priorat). (Full 445). 
 

 Després de realitzar l´aturada anterior, ens caldrà agafar la carretera que es dirigeix cap a 

Albarca (la T- 701). Així, agafant aquesta carretera, en uns 7 Km arribarem al Coll Roig, per on 

farem una nova aturada de l´itinerari. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant inicialment els materials triàsics del 

Buntsandstein. Tot i així, ben aviat hem començat a trobar afloraments dels materials 

esquistosos del Carbonífer. És a dir, ens hem desplaçat dintre de la Serralada Prelitoral 

Catalana.  Tot i així, en arribar al coll hem trobat afloraments de les lutites rogenques, les quals 

pertanyen al Complex d´Ulldemolins, del cenozoic. 

 

 En aquest coll es troba el contacte per falla entre els nivells eocènics del Complex 

d´Ulldemolins (situats a la Depressió Geològica de l´Ebre) i les pissarres del Carbonífer (que 

pertanyen a la Serralada Prelitoral Catalana). Finalment, cal dir que el topònim  “Coll Roig” 

al·ludeix a la presencia d´uns estrats de color rogenc. Són els que hem esmentat anteriorment 

del Complex d´Ulldemolins. 

 

 

PARADA 7. MINES DE FLUORITA DE SANT ANTONI, (terme municipal 

d´Ulldemolins, comarca del Priorat). (Full 445). 
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 Després de fer la parada anterior, cal continuar,  per tal d´arribar a Ulldemolins, que 

caldrà sobrepassar. En arribar al pont sobre el Riu Montsant, és necessari agafar un camí que 

surt de l´altra banda del riu.  Des d´aquí és necessari continuar a peu. A uns 150 m. del seu inici 

es troba una mina de fluorita. En total, s´haurà efectuat un recorregut proper als 8 Km, des de la 

parada anterior. 

 

Tot aquest recorregut s´efectua, com abans, prop del contacte entre la Serralada 

Prelitoral Catalana (on es troben tant la parada precedent, com la present), i la Depressió 

Geològica de l´Ebre, per on discorre la major part del recorregut entre ambdues parades, per 

entre els materials de la Formació Montsant. 

 

 En el recorregut, des del pont, es van tallant nivells de lutites (amb nòduls de QUARS, 

en forma de "chert", SÍLEX), que pertanyen a l'Eocè Inferior, i que corresponen al Complex 

d´Ulldemolins. Prop de la mina es comencen a trobar els nivells d'esquists, que pertanyen al 

Carbonífer; és a dir: hem entrat de nou a la Serralada Prelitoral. 

 

 La mineralització, on es troba situada la mina, és de caràcter filonià, i es troba encaixada 

entre uns afloraments de pòrfirs granítics, que travessen aquests materials paleozoics del 

Carbonífer acabats d'esmentar. FOTOGRAFIA 6. 

 

 Entre els minerals presents, cal fer esment dels següents: CALCOPIRITA, 

ESFALERITA, GALENA, MARCASSITA, FLUORITA (és el mineral més important, i que va 

ésser motiu d'explotació), CALCITA, BARITINA i QUARS (molt abundant).   

 

 
 

FOTOGRAFIA 6 

Bocamina de les Mines de Sant Antoni 

 

 Tots aquests minerals es poden trobar solament a les escombreres, ja que es 

pràcticament impossible de penetrar dintre de la mina, per trobar-se totalment inundada a 

l'actualitat. Malgrat això la fluorita és l'únic mineral fàcilment trobable entre els derrubis de 

l'escombrera, ja que els altres són força minoritaris. 
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