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SORTIDA DE RECORREGUT GEOLÒGIC PEL 

GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL: DES 

DE MURA A MONISTROL DE CALDERS, 

CALDERS, ARTÉS I A SALLENT 
 

 

 

 

Per Josep M. MATA – PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

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 

Mura, Monistrol de Calders, Calders, Artés i Sallent, totes elles situades a la comarca del 

Bages. En aquest tall anirem seguint una sèrie estratigràfica, en sentit ascendent, des de 

l´esmentada població de Mura fins la d´Artés. Així, successivament, trobarem materials de 

les següents formacions litostratigràfiques: Formació Montserrat, Formació Carme, 

Formació Collbàs, Formació Igualada, Formació Tossa i Formació Artés. Ocasionalment, 

prop de Sallent, també trobarem la Formació Súria.  

 

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; tot i que en alguns trams 

anirem per la vorera septentrional de Sant Llorenç del Munt – Serra de l’Obac, dintre dels 

anomenats Altiplans Meridionals, al principi del recorregut, exclusivament, pels voltants 

de Mura.  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. 

 

Per d´altra banda, la totalitat del recorregut es realitzarà dintre del Geoparc de la 
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Catalunya Central (fins fa poc denominat Parc Geològic i Miner de la Catalunya 

Central). També cal dir que en els primers trams de recorregut, transitarem pel Parc 

Natural de Sant Llorenç del Munt – Serra de l’Obac; concretament pels voltants de la 

població de Mura. 

 

Finalment, cal dir que en aquest recorregut, s’efectuaran diverses aturades. Unes de 

caràcter geomorfològic, altres de caire tectònic i altres de caràcter geològico-ambiental. 

Tot i així, predominaran les primeres. 

 

 

 

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 Mura i les 

immediacions de la de Sallent. 

 

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 

Montserrat, Formació Carme, Formació Collbàs, Formació Igualada, Formació Tossa i 

Formació Artés. Ocasionalment, prop de Sallent, també trobarem la Formació Súria.  

 

3.- Observació a distància de diferents explotacions de georrecursos, com les de 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 i 2009). 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).  
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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). Igualment, farem esment del treball de l´IGME (1973), 

corresponent a la fulla de Sabadell. També MATA – PERELLÓ i RESTREPO (2006). 

 

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. 

 

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 Mura. Després el 

recorregut es dirigirà cap a Monistrol de Calders i cap a Calders, per on es faran les 

diverses aturades de l´itinerari.  

 

Després, el recorregut es dirigia cap a les poblacions d´Artés, Pont de Cabrianes i 

Sallent. En arribar-hi, es realitzarà la darrera aturada del recorregut de l´itinerari, finalitzant 

aquí 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  els dos següents fulls: 363 (o 

de Manresa) o 392 (o de Sabadell).  

 

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

del present itinerari, són les següents: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. CRUÏLLA DE CARRETERES: BV – 1223 / 

BV – 1221. (terme municipal de Mura, comarca del Bages). (Full 363). 
 

Encara que haurem iniciat el recorregut a la població de Mura, ens caldrà sortir 
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per la carretera BV – 1123, la qual es dirigeix cap el seu entroncament amb la carretera 

BV – 1221 (Terrassa – Navarcles). En trobar-la, caldrà fer la primera aturada, a uns 3 

Km de Mura. 

 

En aquest tram, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les 

aturades anteriors, tant dels detrítics de la Formació Montserrat, com dels grisencs i 

calcolutitics de la Formació Carme. Tots ells de fortes tonalitats rogenques, clarament 

continentals. Aquests són els materials que apareixen a l´indret de l´aturada, per on 

predominen els primers, els materials detrítics anteriorment esmentats. 

 

 

PARADA 3. PONT SOBRE EL BARRANC D´ELIES, (terme municipal de 

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

Després de realitzar l´aturada anterior, cal prendre momentàniament la carretera 

BV – 1221 (en el seu sentit cap a Talamanca). A uns 75 metres de la primera cruïlla, se´n 

trobarà una altra, des d´on eix la carretera local que es dirigeix cap a Monistrol de Calders 

(sense numeració viària). Cal agafar-la. Així, es començarà a baixar, fins arribar al pont 

sobre el Barranc d´Elies. Per aquest indret farem una nova aturada, a uns 2 Km de 

l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem trobat inicialment, fins quasi arribar a l´aturada, els 

materials rogencs de l´Eocè continental, de la Formació Carme, fonamentalment. Tot i 

així, per aquest indrets, hem començat a veure superposats els terrenys marins de la 

Formació Collbàs, amb abundants gresos grisenc i calcarenites. Aquests són els materials 

que hi ha a l´indret de l´aturada. Tot i això, observen que hi ha una clara inflexió, dintre del 

cabussament generalitzat, que havíem trobat fins ara: en efecte, en un principi hi havia una 

clara vergència cap el N, mentre que ara, a l´indret de l´aturada tenen vergència cap el S, 

tot i que molt lleugerament, amb poca inclinació.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. 

Escletxes a la base del Barranc d´Elies. Formació Collbàs. 
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En aquest indret, veient la llera del torrentet, veurem com hi ha aquests materials, 

molt detrítics. I veurem que presenten un fort diaclasat, obrint-se escletxes espectaculars al 

fons del torrent. FOTOGRAIA 1. 

 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. CRUÏLLA DE CARRETERES: B – 124 / 

CARRETERA LOCAL DE MURA A MONISTROL DE CALDERS, (terme 

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

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretera sense 

numeració. Aquesta va ascendint ara i en arribar a la cruïlla amb la carretera local B – 

124 (tram de Sant Llorenç Savall a Monistrol de Calders), farem una nova aturada, a uns 

2´5 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, inicialment, hem trobat els materials grisencs de la 

Formació Collbàs; tot i així, hem tornat a trobar els materials rogencs de l´Eocè 

continental, de la Formació Carme, per sota dels anteriors. Aquest són els materials que es 

troben ara, a l´indret de la present aturada. 

 

 

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  ara seguir per la carretera local B- 124. 

Després, en uns 4 Km s´arribarà a Monistrol de Calders. Des d´aquí, cal seguir per la 

carretera, 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 

cruïlla, haurem recorregut uns 5 Km més, aproximadament. 

 

En aquest recorregut, haurem realitzat un bon tall estratigràfic, de Sud a Nord. 

Així, primer haurem trobat afloraments dels materials rogencs continentals de la Formació 

Carme, amb nivells de gresos (sovint amb trams conglomeràtics) i de calcolutites de les 

mateixes tonalitats. Més endavant, haurem trobat afloraments dels 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. PEDRERA DE CEMEX, (terme municipal de Monistrol de 

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

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar ara pel camí asfaltat que es 

dirigeix cap a la Paissa i cap a la Pedrera de VALSAN. Abans, però, trobarem una altra 
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pedrera, de l´empresa CEMEX. En aquesta (prèvia autorització) podem fer una nova 

aturada. Així, des de l´anterior parada, haurem recorregut poc més de 1 Km. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials de la Formació Collbàs, 

representada per trams de gresos, calcolutites i calcarenites de tonalitats grises, pertanyents 

a l´Eocè Marí. Per sobre, hem vist els terrenys grisencs de les calcolutites de la Formació 

Igualada. Tot i així, a l´indret de l´aturada hi apareixen els de la Formació Collbàs.  

 

En aquest lloc hi ha una pedrera, en la qual s´han explotat (amb explosius) els 

materials de la Formació Collbàs. L´explotació és de l´empresa CEMEX i per visitar-la cal 

demanar autorització. Aquí, els materials extrets s´han emprat per la fabricació de ciment i 

formigó. Tot i així, ara la pedrera sembla mig aturada.  

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot veure que els materials extrets tenen 

una gran fracturació, la qual cosa els impedeix ésser explotades per a ser utilitzades com a 

roques ornamentals. FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2 

Pedrera de CEMEX a Monistrol de Calders 

 

  

 

PARADA 6. PEDRERA DE VALSAN, (terme municipal de Monistrol de 

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

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar ara pel camí asfaltat que es 

dirigeix cap a la Paissa i ara ja cap a la Pedrera de VALSAN. En arribar-hi, podem 

realitzar una nova aturada, a poc menys de 1 Km de la realitzada a l´aturada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials de la Formació Collbàs. 

Aquests són també els que apareixen a l´indret de l´aturada. Així, els hem trobat en tot 



 9 

aquest recorregut. Inclús hem passat pel costat d´una altra pedrera, també de CEMEX. 

 

Ara, en arribar a l´indret de l´aturada, ens trobarem en una altra pedrera, aquesta de 

VALSAN. En aquest indrets, els materials de la Formació Collbàs, han estat utilitzats per 

a l´obtenció de roca ornamental. Així, prop de la carretera, es veuen blocs malmesos. En 

aquests moments, sembla que la explotació es troba aturada, parcialment inundada a les 

parts més baixes de la mateixa. FOTOGRAFIA 3. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3 

Pedrera de VALSAN a Monistrol de Calders 

 

 

PARADA 7. 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, per sobre de la 

petita sèquia (tapada).  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. Aquests materials els anirem trobant fins a l´indret de la present 

aturada 
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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. Aquí es recullen les aigües del riu Calders, en una reclosa, 

d´on eix una petita sèquia, que va cap el vell molí i més avall cap als propers masos. 

 

Des d´aquest indret, es pot veure el saltant, des de dalt, però es millor veure´l des 

de les immediacions del moli, de front. FOTOGRAFIA. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4 

Detall del saltant d´aigua del Molí del Castell. Riu calders 

 

 En aquest recorregut que hem fet a peu, des del Moli cap a la resclosa, hem pogut 

veure com el riu Calders s´ha obert pas, deixant uns petits penya segats, al costat del turó 

on es troben les restes del Castell de Calders. FOTOGRAFÍA 5. 

 

 

PARADA 8. CAMÍ – CARRETERETA DEL MOLÍ DE CALDERS A LA 

GUÀRDIA DE CALDERS, (terme municipal de Calders, comarca del Bages, 

subcomarca del Moianès). (Full 363). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar pel camí de terra que ens ha 

dut fins aquí. En arribar al trencall de Bellvei, el camí es tornarà asfaltat. Així, anirem 

pujant fins a la Guàrdia. Poc abans d´arribar-hi, en corba en la que s´ha de un com un llaç 

de giravolt, podem fer una nova aturada, a poc més de 1 Km de la parada anterior.  

 

En aquest tram, haurem anat trobant eles materials dels que hem parlat a la parada 

anterior: els de la Formació Igualada, amb trams de calcolutites molt sorrenques. Aquests 

són els materials que apareixen a l´indret de l´aturada. 
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FOTOGRAFIA 5 

Petits penya segats, oberts pel riu Calders, al Turó del castell, entre els materials de la Formació 

Igualada, aquí molt sorrencs. 

 

Des d´aquest lloc. Mirant cap a al poble de Calders, es pot veure una interessant 

falla, per on baixa un torrent. Aquesta falla queda molt palesa entre els materials de la 

Formació Tossa, situada per sobre dels de la Formació Igualada. FOTOGRAFIA 6.  

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6 

La Falla de Calders, entre les calcaries de la Formació Tossa, per sota del poble de Calders 
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PARADA 9. MIRADOR DE LA GUÀRDIA DE CALDERS, (terme municipal 

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

Després de realitzar l´aturada anterior, cal continuar per la carretereta que es 

dirigeix a la Guàrdia de Calders i a la carretera N – 141. Quasi en arribar-hi, farem una 

nova aturada, ara al Mirador de la Guàrdia de Calders o Mirador del Meandre de 

Calders. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns 0´7 Km, per tal d´arribar 

fins aquí. 

 

En aquest recorregut, hem trobat inicialment els materials que hem vist a l´aturada 

anterior: els de la Formació Igualada. Després, haurem començat a trobar calcàries 

noduloses, que ja pertanyen a la Formació Tossa. Aquests són els materials que hi ha a 

l´indret de la present aturada. Es tracta de nivells carbonatats que formen part dels esculls 

coral·lins de l´esmentada formació. 

 

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. 

 

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. Cal recordar, que nosaltres hem circulat per aquest meandre, 

entre la PARADA 6 i la PARADA 7, d´aquest itinerari. Així, ara podem completar millor 

la perspectiva d´aquest interessant meandre. 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7. 

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

calcàries constitueixen un interessant escull coral·lí, amb abundants restes fòssils: 

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

diferents indrets.  

 

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 7. 

 

 

PARADA 10. CRUÏLLA DEL CAMÍ DEL PLA DE LES QUINGLES / 

CARRETERA D´ARTÉS, (terme municipal de Calders, comarca del Bages, 

subcomarca del Moianès). (Full 363). 
 

Des de la parada anterior, cal arribar a la propera carretera N – 141, travessar-la i 

anar cap a la Urbanització de la Guàrdia de Calders. Després circular a través d´ella, 

arribarem a la carretera B – 431 (en el seu tram de Calders a Artés). En trobar-la, ens hem 

de dirigir cap el darrer poble esmentat. Més endavant, en arribar a una corba molt clara i 

pronunciada, ens caldrà deixar la carretera, agafant breument un camí per l´esquerra (és el 

camí que procedeix de la Font de les Tàpies i del Pla de les Quingles). En aquest indret, al 

principi del camí, farem una nova aturada, a uns 2 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments de les roques carbonatades que 

formen part de la Formació Tossa. De fet, des de que hem trobat la carretera B – 431, fins 

aquí, hem estat circulant per una superfície estructural, que correspon a un aflorament 

d´aquestes calcàries. Precisament, a l´indret de l´aturada, estem situats sobre aquestes 

roques carbonatades de l´Eocè Marí. 

 

Finalment, en arribar a l´indret de l´aturada, es pot gaudir d´una immillorable visió 

dels materials que constitueixen la Depressió Geològica de l´Ebre, al Nord de l´indret on 

ara som. Així, mirant cap a la Riera Gabarresa, es poden veure els materials rogencs de la 

Formació Artés. I tanmateix, entre aquests materials rogencs, es poden veure 

intercalacions grisenques, que corresponen a trams de roques carbonatades, generalment. 

FOTOGRAFÍA 8. 

 

Tanmateix, des d´aquest lloc es pot gaudir de la visió del Prepirineu. I, tanmateix 

es poden observar les escombreres (el runam) de les mines de potassa de Sallent, tant de 

l´escombrera vella com de la nova. FOTOGRAFIA 9. 

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret, podem veure com la Riera Gabarresa, que 

flueix al peu dels afloraments de la Formació Artés, es comporta com un curs d´aigua 

subseqüent o ortoclinal, ja que porta una direcció perpendicular a la dels estrats. Així, 

veurem que els barrancs que val a ella, des del N són cursos d´aigua opsecuents o 

anaclinals (que van en direcció oposada a la dels cabussaments), mentre que els que 

baixen d´on ara som, son cursos d´aigua conseqüents o cataclinals (ja que baixen en la 

direcció del cabussament, seguint una roca dura, com la que ara ens trobem). 
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FOTOGRAFIA 8 

La formació Artés, des de la carretera B - 431 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9 

Les escombreres de les Mines de Sallent, des de la carretera B - 431 

 

  

 

PARADA 11. CRUÏLLA DE L´EIX TRANSVERSAL AMB LA SORTIDA 

CAP A ARTÉS, (terme municipal d´Artés, comarca del Bages). (Full 363). 
 

Des de la parada anterior, cal acabar d´arribar fins el poble d´Artés, tot seguint 

sempre la carretera B – 431. Després, des d´aquí ens caldrà seguir cap a Cabrianes (ara a 
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través de la carretera local B – 430), però en trobar l’enllaç  amb ´Eix Transversal / 

Autovia A – 25, ens caldrà fer una nova aturada, a uns 6 Km de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, haurem anant baixant cap a Artés, seguint sempre la 

superfície estructural de les capes superiors de la Formació Tossa. Prop d´Artés, haurem 

començat a trobar els afloraments dels materials de la Formació Artés. Aquests es troben 

constituïts per nivells de gresos i de calcolutites de tonalitats rogenques, que en aquests 

indrets corresponen a l´Eocè Continental. 

 

En aquest indret, es fa clarament palès un plec entre els materials rogencs. Es tracta 

d’un anticlinal asimètric, molt clar. Al plec, el seu eix axial, presenta un clar arrumbament 

pirinenc, trobant-se tombat cap al Sud, manifestant una força septentrional, provinent dels 

Pirineus, situats cap el Nord. Aquest plec es veu ben clar des de l´actual Autovia A – 25, 

just a la sortida de la mateixa cap al poble d´Artés. Tot i així, ara ens l´estem mirant des de 

la carretera B – 430, a uns 100 metres de l´esmentada autovia. FOTOGRAFIA 10. 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 10 

El Plec d´Artés 

 

 

PARADA 12. 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 continuar per la carretera B – 

430, arribant a Cabrianes. Des d´aq1uí, ens convindrà arribar fins a l´Autovia C – 16, 

per tal d´anar cap a la població de Sallent. Aquí, ens cal agafar el Carrer Balmes, per tal 

d´anar després a peu cap a l´Estació Classificadora dels Ferrocarrils de Catalunya, 
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situada al costat de la Mina de Potassa de Sallent. Aquí farem la darrera aturada, després 

d´un recorregut d´uns 7´5 Km des de la darrera aturada. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els afloraments dels materials 

rogencs de la Formació Artés, que són els que apareixen a l´indret de la present aturada. 

Tot i així, mirant cap a Sallent, a l´altra banda del riu, es veuen els materials grisencs de 

la Formació Súria, situada en aquests indrets, per sota de la Formació Artés. 

 

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 300 m tot anant cap al Sud. 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), la qual es troba sota de 

la Formació Artés (amb nivells de gresos i calcolutites, y amb passades guixoses) i que 

no aflora en superfície per aquests indrets. FOTOGRAFIES 11 y 12 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 11 

Aspecte d’una de les fractures del Complex de la Falla del Guix, a l’estació de classificació 
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FOTOGRAFIA 12 

Aspecte d’una de les “contrafalles”, un “retroencavalcament” del Complex de la Falla del Guix 

 

 

Per d´altra banda, seguint per la via dels FFCC, anant cap el Sud, es poden veure 

més estructures associades a aquest complex de la Falla del Guix, com les estructures 

de la FOTOGRAFIA 14, 

 

 
 

FOTOGRAFIA 14 

Una de les estructures del Complex de la Falla del Guix, a uns 300 metres al S de les 

altres. 

 

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 
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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. 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. FIGURA 14. 

 

 
 

FIGURA 14 

MATA-PERELLÓ i RESTREPO, 2006 

 

EN AQUEST LLOC FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 

 

______________________________________________________________ 
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