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ADVERTIMENT PREVI 

 
A l´igual que en altres ocasions, 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. 

 

Pel que fa al recorregut de l’itinerari, cal dir que la seva major part s’efectuarà 

per recorreguts que es troben en bon estat de conservació. Tot i així, es faran petits trams 

per pistes en irregular estat de conservació, de curt recorregut, que si s’escau, es podran 

fer a peu. 

 

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a 

la natura, al llarg de tot el recorregut. 

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 
Durant el recorregut de l’itinerari efectuarà un tall geològic, entre les poblacions de 

Talamanca, Monistrol de Calders, Calders i Navarcles totes elles situades a la comarca del 

Bages, dintre de la Catalunya Central. Per d´altra banda, la totalitat del recorregut es 

realitzarà dintre del Geoparc de la Catalunya Central (fins fa poc denominat Parc 

Geològic i Miner de la Catalunya Central).  

 

Per d’altra banda, la totalitat del recorregut es realitzarà per la Depressió Geològica 

de l´Ebre, í més concretament, de la seva Depressió Central. Així, al llarg de tot el 

recorregut, anirem trobant exclusivament afloraments dels materials cenozoics 

(fonamentalment del Paleocè i de l´Eocè i Oligocè; encara que també del Pleistocè i de 

l´Holocè) que són els que reblen l´esmentada depressió. 
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OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

Els objectius generals del present itinerari, es centraran en els següents aspectes 

geològics. 

 

1.- Estudi i observació de l’estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, la qual 

es tallarà al llarg de tot el recorregut de l´itinerari, entre la població de Talamanca i les 

immediacions de la de Navarcles. 

 

2.- Estudi i descripció dels materials cenozoics (els quals es reparteixen entre el 

Paleocè i l´Eocè), que formen part del recorregut de l’itinerari. Aquests materials 

pertanyen a les següents unitats lito-estratigràfiques, donades de Sud a Nord: Formació 

Carme, Formació Collbàs, Formació Igualada, Formació Tossa i Formació Artés. Tot 

això, tant la primera com la darrera, sols les veurem molt marginalment. 

 

3.- Observació de diferents explotacions de georrecursos, com les de les situades 

per les immediacions de Talamanca, sobre afloraments de nivells carbonatats de la 

Formació Collbàs. 

 

4.- Observació de l´impacte ambiental provocat per diverses explotacions (i per les 

seves escombreres). 

 

5.- Observació, si s’escau, dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni 

geològic i miner que anirem trobant al llarg del recorregut del present itinerari.  

 

6- A més a més dels anteriorment esmentats. es realitzarà l’observació dels 

diferents aspectes geològico-ambientals que es trobin al llarg del recorregut. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS  

 

Pel que fa referència al caràcter geomorfològic i tectònic del present itinerari, no hi 

ha antecedent global del mateix. Tot i així. Hi ha diversos antecedents parcials, 

especialment els següents: COLLDEFORNS (1983), MASACHS et altri (1981), i també 

per l’autor d’aquestes línies, MATA-PERELLÓ (1996, 2008, 2009 i 2013).  

 

Per d’altra banda, en relació al caràcter geològico-ambiental, tenim dues 

referències bibliogràfiques immediates referents al mateix. Es tracta de les publicacions: 

MATA-PERELLÓ i COLLDEFORNS (1998 i 1999).  

 

En relació amb els trets geològics generals, i dels relacionats amb el recorregut de 

l´itinerari, farem esment dels següents treballs: COLLDEFORNS (1992), GUIMERÁ et 

altri (1992), RIBA et altri (1976), SOLER (1982) i VIRGILI (1958). Igualment, farem 

esment del treball de l´IGME (1973), corresponent a la fulla de Sabadell. 

 

Pel que fa als trets mineralògics dels indrets mineralitzats que trobarem al llarg del 

recorregut, farem esment del treball de MATA-PERELLÓ (1991), referit a la totalitat de 

Catalunya. 
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Dintre d’altres ordre de coneixements, també farem esment del treball de la ICHN 

(1998), recentment publicat, relatiu als paratges d’interès natural de la comarca del Bages. 

 

Tots aquests treballs, es trobaran reverenciats, a l’apartat dedicat a les 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES. 

 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut de l´itinerari s’iniciarà prop de la població de Talamanca (situada a 

la Depressió Geològica de l´Ebre, i més concretament a la seva Depressió Central), on es 

farà la primera aturada. Tot seguit el recorregut es dirigirà cap al Nord, amb la intenció 

d´arribar fins a l´indret de la Tatgera i fins a la Riera de Sant esteve, amb la intenció de 

realitzar una parada. 

 

Després, el recorregut es dirigirà cap a la Masia de la Mussara i cap a Monistrol 

de Calders. En aquest recorregut es realitzarà una nova aturada.  Després, es continuarà 

cap Calders, per on es faran les diverses aturades de l´itinerari.  

 

Finalment, el recorregut es dirigirà cap a la població de Navarcles. En aquest tram 

es realitzarà una nova aturada. I una altra poc abans d´arribar al darrer poble esmentat, per 

on finalitzarà el recorregut de l´itinerari. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie 

d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi 

donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També 

indicarem el terme municipal i la comarca on es troba. 

 

Per d’altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número 

del mapa topogràfic de la Cartografia Militar de España, a escala 1:50.000, on es troba 

situada la parada considerada. En aquesta ocasió utilitzarem sols utilitzarem un full, 363 (o 

de Manresa).  

 

Així doncs, la relació ordenada de les diferents parades que composen el recorregut 

del present itinerari, són les següents: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. VOLTANTS DE, (terme municipal de 

Talamanca, comarca del Bages). (Full 363). 
 

El present itinerari cal iniciar-lo en aquest indret, al sector meridional de la 

comarca del Bages, situat al  bell mig de la Depressió Geològica de l´Ebre, i més 

concretament de la seva Depressió Central.  

 

Així, ens trobem davant d’afloraments dels materials cenozoics de l´Eocè. En 
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concret es fan força palesos els nivells de calcolutites grisenques, alternant amb gresos i 

amb calcàries. Tots aquests materials, d´origen marí, formen part de la Formació Collbàs 

(de l´Eocè). Aquesta és la més baixa del Grup de Santa Maria.  

 

Una mica més al Sud, d´on ara ens trobem,  apareixen nivells de calcolutites i 

gresos de tonalitats rogenques, que pertanyen a la Formació Carme, de l’Eocè continental, 

que apareixen pels voltants de Mura. 

 

 

PARADA 2. PEDRERES DE LA RIERA DA SANT ESTEVE, (terme 

municipal de Talamanca, comarca del Bages). (Full 363). 
 

Des de la parada anterior, cal anar cap al Nord, tot seguint per la carretera  BV – 

1221. Després de sobrepassat Talamanca, en trobar el Km 29´5, més enllà de la Tatgera, 

es trobarà un camí per l´esquerra. Aquest camí es dirigeix cap a les pedreres, que es troben 

a quasi 1 Km de la carretera. Aquí, si s´escau, es pot fer una nova parada a poc més de 5 

Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials esmentats a 

l´aturada anterior, els nivells grisencs de la Formació Collbàs. Aquí, aquests materials , de 

tonalitats molt grisenques són de caire carbonatat, tot i que sovint son també molt sorrencs. 

 

Aquests materials són els que es troben a l´indret de l´aturada. Precisament en 

aquest indret han estat explotats els darrers anys. I encara ho estan a l´actualitat. D´aquí 

s´extreu una roca ornamental anomenada sovint com a Pedra de Talamanca. Es una 

calcarenita de tonalitats grisenques, que s’extreu de l´anomenada Formació Collbàs. 

FOTOGRAFIA 1. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 

Pedrera de la Riera de Sant Esteve 
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PARADA 3. PEDRERA DE LA MUSSARA, (terme municipal de Monistrol 

de Calders, comarca del Bages, subcomarca del Moianès). (Full 363). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal retornar a Talamanca. Després, des 

d´aquí, cal agafar el camí que es dirigeix cap a la Masia de la Mussara. En arribar-hi, farem 

una nova aturada, a uns 6 Km de Talamanca i a uns 11 de la parada anterior. Cal dir que 

aquest recorregut s´ha de fer per una pista forestal. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials esmentats a 

l´aturada anterior, els quals pertanyen a la Formació Collbàs. Aquests materials es troben 

entre els afloraments de l´Eocè marí. Es estan representats per nivells grisencs de 

calcolutites  (de vegades molt sorrenques), gresos i per calcàries, generalment molt 

fossilíferes. Sovint es troben intercalacions de tonalitats groguenques i rogenques. 

 

Aquests són els materials que apareixen a l´indret de l´aturada. Precisament, en 

aquest lloc hi ha hagut una explotació de les calcàries, de les que hem acabat de parlar. 

Aquesta explotació es troba actualment aturada. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2 

Detall de la Pedrera de la Mussara 

 

 

 

PARADA 4. PEDRERA DE LA COLÒNIA, (terme municipal de Monistrol 

de Calders, comarca del Bages, subcomarca del Moianès). (Full 363). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la pista forestal cap al 

poble de Monistrol de Calders. S´hi arribarà en uns 5 Km. Després, des d´aquí, cal seguir 

per la carretera B - 124, anant ara cap a Calders. A menys de 2 Km, es trobarà el trencall, 

per la dreta, del camí asfaltat que va a la Païssa. En aquest indret, farem una nova aturada. 

Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns 6 Km més, aproximadament. 
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En aquest recorregut, haurem continuat trobant els materials que ja hem vist a les 

aturades anteriors; és a dir: els materials marins de la Formació Collbàs, amb calcolutites, 

gresos i calcàries, generalment molt fossilíferes. 

 

Aquests darrers són els que es troben a l´indret de l´aturada, on hi va haver-hi una 

explotació de roques ornamentals, aturada des de fa força anys. Així, aquí hi havia 

l´anomenada Pedrera de la Colònia. Cal dir que, prop d´aquest indret hi ha actualment una 

pedrera en explotació de roca ornamentat. I també cal dir que a diferents indrets del terme 

de Monistrol de Calders, hi ha nombroses pedreres actualment inactives. Totes elles, les 

antigues i l´actual, es troben sobre els afloraments carbonatats de la Formació Collbàs. 

 

 

PARADA 5. MOLÍ DEL CASTELL I SALTANT DEL MEANDRE DE 

CALDERS, (terme municipal de Calders, comarca del Bages, subcomarca 

del Moianès). (Full 363). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar cap el Nord per la carretera B 

– 124, la que ens ha dut fins a Monistrol de Montserrat. Així, ara anirem cap al Nord, cap 

al poble de Calders. Tot i així, abans d´arribar-hi, trobarem per l´esquerra un camí que 

condueix cap al Moli del Castell i cap al Meandre de Calders. Ens caldrà agafar-ho. 

Després, en arribar al Molí, continuarem a peu, remuntant el riu Calders, fins arribar al 

saltant. Aquí farem una nova aturada, a uns 3 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, haurem anant trobant afloraments dels materials carbonatats i 

sorrencs de la Formació Collbàs, que ja hem trobat a l´aturada anterior. Per sobre 

d´aquests materials trobarem uns nivells de calcolutites i gresos, de tonalites gris – 

blavoses. Aquests materials pertanyen a la Formació Igualada, que aquí es més sorrenques 

que a la localitat tipus. També, per sobre d´aquests, es poden veure uns nivells de calcaries 

que pertanyen a la Formació Tossa. 

 

Per d´altra banda, en fer aquest recorregut, pel fons de l´antic meandre, haurem 

pogut veure una falla entre els materials que hi ha a la part alta del mateix, els quals 

pertanyen a la Formació Tossa. Aquesta falla es troba situada per sota del poble de 

Calders. FOTOGRAFIA 3. 

 

Tos aquests materials els anirem trobant fins a l´indret de la present aturada. En 

aquest lloc hi ha un molí, el Molí del Castell, on s´aprofitaven les aigües del riu Calders, 

que es captaven al lloc on hi ha un saltant. Aquest saltant es la conseqüència de 

l´estrangulació del meandre del riu Calders.  

 

Efectivament, aquest riu circumdava al Castell, formant un meandre. Aquest cada 

cop s´anava tancant, fins a quedar estrangulat. Com es natural, en quedar-se estrangulat, 

s´origina un saltant. Això és el que es pot veure a l´indret de la present aturada. 

FOTOGRAFIA 4. 
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FOTOGRAFIA 3 

Falla entre els materials marins de la Formació Tossa, des del fons del meandre abandonat 

 

 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4 

Detall del saltant d´aigua del Molí del Castell. Riu calders 
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PARADA 6. OBSERVACIÓ DEL MEANDRE DEL RIU CALDERS, (la 

Guàrdia de Calders, terme municipal de Calders, comarca del Bages, 

subcomarca del Moianès). (Full 363). 
 

Des de la parada anterior, cal seguir pel camí que ens ha dut fins aquí. Aquest 

camí, després, es va enlairant fins arribar a la vora de la carretera N – 141. Quasi en 

arribar-hi, trobarem un lloc d´observació, molt ben senyalitzat, per on farem una nova 

aturada, a menys de 1´5 Km de l´anterior.   

 

En aquest recorregut, igual que hem fet abans, ens haurem anat desplaçant per 

entre els materials grisencs de la Formació Igualada, així, haurem trobat afloraments de 

calcolutites i de gresos de tonalitats gris blavoses. Després, haurem trobat els nivells 

carbonatats de la Formació Tossa, que són els que apareixen a l´indret de l´aturada.  

 

Pel que fa a l´indret concret de l´aturada, cal dir que el situarem a uns 25 metres, 

cap al Sud de la carretera, per sobre d´un penya-segat que domina la propera vall del Riu 

Calders. Des d´aquest indret, hi ha un immillorable punt d´observació sobre el "meandre 

del riu Calders". Per d´altra banda, en aquest lloc, hi ha uns plafons explicatius de la 

Diputació de Barcelona i de l´Ajuntament de Calders. Aquests plafons expliquen, entre 

altres aspectes, la formació i l´evolució de l´esmentat meandre. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5. 

Detall, des del mirador de la Guàrdia, del meandre abandonat de Calders, del riu Calders 

 

Precisament, des d´aquest lloc immillorable, es pot veure molt bé el meandre 

abandonat, amb el Castell de Calders aturonat al mig; i amb l’antic Molí situat al saltant de 

l´engorjament del meandre. 

 

Per d´altra banda, aquest punt d´observació es troba situat sobre un aflorament de 

les calcàries noduloses que pertanyen a la Formació Tossa, de fàcies recifal  Aquestes 
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calcàries constitueixen un interessant escull coral·lí, amb abundants restes fòssils: 

foraminífers, coralls, equínids, lamel·libranquis, gasteròpodes, que es poden recollir 

principalment a la carretera que des de Calders va a Monistrol de Calders. 

 

També és interessant observar el "relieve en cuesta" que ofereixen aquests nivells 

calcaris i calcolutítics,  tot mirant des de la carretera cap al meandre. I tanmateix, es poden 

veure algunes "baumetes", similars a les que hem vist a la primera aturada del recorregut. 

FOTOGRAFÍA 5. 

 
 

PARADA 7. FORN D´OBRA DEL CANADELL, (la Guàrdia de Calders, 

terme municipal de Calders, comarca del Bages, subcomarca del Moianès). 

(Full 363). 
 

Des de la parada anterior, cal seguir pel camí asfaltat, que ben aviat arriba a la 

carretera N – 141. En trobar-la, cl seguir-la en direcció cap a Manresa (sentit occidental). 

En uns 4 Km, cap els voltants del Km 12, arribarem a Can Canadell. En arribar-hi, podem 

fer una nova aturada a la bora de la carretera, per sota de la masia. Així, haurem recorregut 

poc més dels 4 Km des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials esmentats a l´aturada 

anterior, tot i que haurem fet un descens lleuger a la sèrie estratigràfica, Així, haurem 

trobat afloraments de les calcolutites i dels gresos de la Formació Igualada. Aquests són 

els materials que apareixen per l´indret de la present aturada. 

 

En aquest lloc, hi ha les rests d´un antic Forn d´Obra (Forn de Teules), amb dues 

boques molt ben conservades. Aquest element, forma part del Patrimoni miner de la 

Comarca del Bages. FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6 

Els forns de Can Canadell 
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PARADA 8 - CONDICIONAL. EL LLAC DE NAVARCLES, (terme 

municipal de Navarcles, comarca del Bages). (Full 363). 
 

Des de la parada anterior, cal seguir per la carretera, fins quasi arribar al trencall 

de Navarcles. A uns 400 metres abans, trobarem per l´esquerra, un camí que ascendeix 

lleugerament, baixant després cap el embassament (“Llac”) de Navarcles. Aquí farem la 

darrera aturada, a uns 3´5 Km de la parada anterior. 

 

N aquest recorregut, hem anat trobant els materials que hem esmentat 

anteriorment: les calcolutites i gresos gris – blavosos de la Formació Igualada. Aquests 

són els que apareixen a l´indret de l´aturada. Aquí, entre aquests materials, hi ha la 

possibilitat de trobar abundants fòssils, especialment d’equínids i de gasteròpodes.    camí 

asfaltat, que ben aviat arriba a la  

 

EN AQUEST LLOC FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 

__________________________________________________________ 
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