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ADVERTIMENTS PREVIS 

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

aquest 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. 
 

També cal fer esment, de que alguns trams del recorregut es faran per camins en 
mal estat de conservació, per la qual cosa serà millor fer-los a peu.  
  

En qualsevol cas, i com és natural, cal tenir sempre una cura molt especial de 
respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut de l’itinerari.  
 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
 El recorregut d’aquest itinerari transcorrerà, en una petita part a pel denominat 
Dominio Subbético Interno (o Penibético). Així, pels voltants d´Ubrique, anirem trobant 
afloraments dels materials mesozoics que el constitueixen per aquests indrets, al llarg de 
tot el recorregut per aquest sector.  Quasi immediatament, entre Ubrique i Cortes de la 
Frontera, el recorregut transitarà entre els materials terciaris del Miocè, els quals 
pertanyen a la Unidad del Campo de Gibraltar. També, pels voltants de Cortes de la 
Frontera, es circularà en alguns indrets per entre els materials paleozoics del Complejo 
Malaguide, els quals formen part de la zona del Dominio Bético Interno. Posteriorment, 
i fins a la fi del recorregut, transitarem entre els materials mesozoics del Dominio 
Prebético Externo 
 
 Per d’altra banda, l’itinerari es situarà a cavall de les províncies de Cadíz i de 
Málaga. Així el recorregut s’iniciarà a la localitat d´Ubrique, dintre de la primera, per la 
qual es transitarà per la comarca de Arcos de la Frontera, fins arribar al límit amb la 
província de Málaga. Després, centrarà per Cortes de la Frontera a la comarca de 
Ronda, de la segona província esmentada. Per aquesta s’anirà circulant fins arribar a la 
mateixa capital comarcal.  
 
 
OBJECTIUS 
 
 Al llarg d’aquests recorreguts d´aquesta sortida naturalística i geològica 
esperem aconseguir les següents fites: 
 
 1.- Reconeixement de l’estructura del denominat Dominio Subbético Interno (o 
Penibético), a través del qual es desenvoluparà una part de l’itinerari que ara presentem, 
pels voltants d´Ubrique. I en aquest cas, reconeixement dels materials mesozoics (del 
triàsic al Juràssic) que constitueixen el domini abans esmentat. 
 
 2.- Reconeixement de l’estructura de la denominada Unidad del Campo de 
Gibraltar, per la qual es transitarà entre alguns indrets situats entre les poblacions 
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d´Ubrique i Cortes de la Frontera. I dintre d´aquesta unitat: reconeixement dels 
materials terciaris del Miocè, que constitueixen la Unidad del Campo de Gibraltar. 

 
3.- Reconeixement de l’estructura del denominant Dominio Bético Externo, per 

on es transitarà momentàniament pels voltants de Cortes de la Frontera i Jimena de 
Libar. I per aquí, reconeixement dels materials paleozoics de l´Ordovicià, del Complejo 
Malaguide, les quals formen part del denominat Dominio Bético Externo. 
 
 4.- Reconeixement de l’estructura del Dominio Prebético Externo, per on es 
circularà entre les immediacions de Jimena de Libar i Ronda. I en aquest tram, 
reconeixement dels materials mesozoics que el constitueixen. 
  

5.- Reconeixement de diverses mineralitzacions que anirem trobant al llarg del 
recorregut de l’itinerari. I tanmateix, si s’escau, de les seves explotacions.  
 
 6.- Observació de la zona de la Sima del Hundidero – Cueva del Gato, des del 
punt de mira hidrogeològic, motivada per fenòmens kàrstics. També en aquest sector, 
cal parlar dels poljés de Benaoján. 
 
 7.- Observació del fracassat embassament de Guadares, situat sobre una zona de 
calcàries molt karstificades. 
 
 8.- Observació de diferents indrets relacionats amb el patrimoni geològic i amb 
el patrimoni miner, que anirem trobant al llarg del recorregut. Com la zones acabades 
d’esmentar de la Sima del Hundidero – Cueva del Gato, una interessant  zona del nostre 
patrimoni geològic. 
 
 9.- Recorregut per diferents sectors del Parque Natural de Grazalema, realitzant 
observacions naturalístiques per ell. I, igualment pel Parque Natural de los 
Alcornocales. 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 No coneixem l’existència de cap itinerari que discorri íntegrament per aquestes 
terres. Tot i així, hi ha un antecedent parcial que discorre per la zona de la Sima del 
considero – Cueva del Gato. Es tracta d’un treball de ALFARO, P et altri (1998), al 
qual ens remetem. Hi ha un antecedent nostre, en un recorregut similar al present: 
MATA-PERELLÓ i HERRERA SAMCHO (2001). 
 
 Pel que fa als trets geològics, farem esment dels treballs del mapes de síntesis 
geològica a escala 1:200.000 (IGME 1974a i 1974b). Igualment, farem esment del 
Mapa Geológico y Minero de Andalucía, publicat per la Junta de Andalucía (1985) 
 
 Per d’altra banda, pel que fa als trets mineralògics i mineralogenètics, ens 
referirem als treballs de l´IGME (1974c i 1974d). En aquest cas, també farem esment 
del treball de la Junta de Andalucía (1985). Finalment, també farem referència de dos 
treballs de MATA-PERELLÓ (1995 i 1996), un relatiu a la comarca de Arcos de la 
Frontera, i l’altre a la de Ronda. 
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 Tots aquests treballs, i altres, figuraran a l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES 
BIBLIOGRÀFIQUES.  
 
 
 
RECORREGUT DE l´ITINERARI 
 

El recorregut de l’itinerari s’iniciarà a la localitat gaditana d´Ubrique. Després, 
el recorregut es dirigirà cap el Cortijo Lobato, es seguirà cap a llevant, ara per la 
carretera que es dirigeix cap a Cortes de la Frontera. En aquest recorregut es transitarà 
pel Parque Natural de los Alcornocales, al temps que es passarà de la província de 
Cadíz a la de Málaga. Al mateix temps, es transitarà per entre els materials que 
constitueixen la Unidad del Campo de Gibraltar. En aquest tram es farà una aturada. 

 
Després, des de Cortes de la Frontera, es farà un trajecte cap a les immediacions 

de Benaoján, passant per prop de  Jimena de Libar. En aquest tram es passarà per les  
Zones Internes del Sistema Bètic, transitant entre materials paleozoics del Complejo 
Malaguide. Prop de Benaojan es realitzaran diverses aturades, poc després d’entrar a la 
zona del Dominio Prebético Externo i de començar a trobar afloraments carbonatats 
mesozoics del Juràssic. Així s’arribarà a les immediacions de  Montejaque, arribant a 
la interessant zona de la Sima del Hundidero – Cueva del Gato, per on es realitzaran 
diverses aturades.   

 
Finalment, el recorregut es dirigirà cap a Ronda, per on es farà la darrera 

aturada i finalitzarà aquest recorregut. 
 

 

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 sindicarà el número del mapa topogràfic de l´IGC, a escala 1:50.000 

on es troba l´indret. En aquest cas utilitzarem els tres fulls següents el 1050 (o d´Ubrique), 
el 1051 (dit de Ronda) i el 1064 (o de Cortes de la Frontera) 

.  
A continuació, s’aniran veient cada una de les diferents aturades que constitueixen 

aquest recorregut. 
 
 
PARADA 1. DOLINA DE LOS LLANOS, PARQUE NATURAL DE LOS 
ALCORNOCALES, (terme municipal de Cortes de la Frontera, comarca 
de Ronda). (Full 1064). 
 

Tot i que el recorregut s’haurà iniciat a Ubrique, ens convindrà agafar la  feta la 
carretera A-3331, per tal de continuar el trajecte cap al Sud. Més endavant (a uns 8 Km 
de l´inici) es passarà pel Cortijo Lobato, i poc després s’arribarà a una cruïlla, des d´on 
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sortirà per l’esquerra la carretera que se’n va cap a Cortes de la Frontera. Nosaltres 
l’haurem d’agafar, anant ara cap a llevant. Més endavant en arribar a la Casa de los 
Llanos, des d´on parteix la carretera cap a Colmenar, trobarem la Dolina de los Llanos. 
Aquí efectuarem una nova aturada, després de recórrer uns 11 Km de d´Ubrique.  

 
Tot i que pel voltant d´Ubrique hi afloren els materials mesozoics del Domini 

Prebético Externo, bona part d’aquest recorregut s’ha efectuat entre els materials 
miocènics de la Unidad del Campo de Gibraltar, els quals cobreixen als que hem vist a 
la zona del Dominio Subbético Interno. 

 
Tot i així, a l´indret on ara som apareixen els materials carbonatats del 

mesozoics del Juràssic, sobre els quals s’ha desenvolupat una interessant activitat 
kàrstica, la qual cosa ha dut a la formació de dolines com la que es troba a l´indret de 
l’aturada. 

 
Per d’altra banda, aquest indret es troba dintre del Parque Natural de los 

Alcornocales.  
 
 
PARADA 2. CUEVA DE LA PILETA, (terme municipal de Benaojan, 
comarca de Ronda). (Full 1050). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap a Cortes de la 
Frontera. Posteriorment, cal seguir pel camí – carretera que es dirigeix cap a  
Benaoján. Poc abans d’arribar a aquest poble es trobarà la Cueva de la Pileta, per on 
podem fer una nova aturada, a uns 12 Km de la parada anterior.   

 
En aquest recorregut, inicialment haurem trobat els materials miocènics del 

Campo de Gibraltar, els quals cobreixen als mesozoics del Dominio Subbético Interno, 
com ja hem vist a la parada anterior. 

 
Posteriorment, per les immediacions de Cortes de la Frontera, ens haurem trobat 

uns afloraments de materials paleozoics de l´Ordovicià. Aquests terrenys formen part 
del Dominio Bético Externo. Poc després, prop de l´Estació de Jimena de Libar hem 
creuat l’encavalcament d’aquests materials sobre els mesozoics del Dominio Prebético 
Externo, penetrant en aquests. Així, en aquest indret ens trobem entre afloraments 
mesozoics carbonatats del Juràssic. 

 
Precisament, Entre aquests materials s’ha originat un interessant complex kàrstic 

(que més endavant veurem). Dintre d’aquest complex es troba la Cueva de la Pileta, la 
qual es caracteritza per la qualitat de les seves pintures rupestres.  
 
 
PARADA 3. CUEVA DEL GATO, (terme municipal de Benaojan, 
comarca de Ronda). (Full 1050). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap al poble de Benaoján. 
Després s’anirà cap a l´Estació de Benaoján, des d´on ens caldrà anar cap a la Cueva del 
Gato, tot seguint la via del tren. En aquest indret farem una nova aturada, després de 
recórrer uns  8 Km més. 
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En aquest recorregut, hem anat circulant per entre els materials mesozoics del 

Juràssic, els quals es situen dintre del Dominio Prebético Externo. Aquests són els 
materials que afloren pels indrets de la present aturada, on es fan palesos per arreu els 
materials carbonatats, eminentment calcaris del Juràssic. 

 
Sobre aquests materials s’ha originat un interessant sistema kàrstic. 

Efectivament, per la Cueva del Gato, on ara som, eix un riu subterrani que procedeix del 
de la Sima del Hundidero, que veurem a les properes aturades.  
 

El que succeeix és que el riu Guadares s’infiltra pel Sumidero, fa un recorregut 
proper als 4`5 Km, i eix de nou aquí, prop de la seva desembocadura al riu Guadiaro. 
Tot aquest conjunt es denomina Complejo del Hundidero-Gato.  Aquest és un dels 
sistemes kàrstics més coneguts de la Península Ibèrica i alhora és un dels més 
importants d’Europa. 
 
 També cal considerar que per aquest indret, a més a més de les aigües infiltrades 
del Guadares, també eixen les aigües subterrànies procedents de tot el sistema kàrstic 
situat entre Benaoján i Montejaque. 
  
 
PARADA 4. POLJÉ DE BENAOJÁN, (termes municipals de Benaojan i 
de Montejaque, comarca de Ronda). (Full 1050). 
 

Després de realitzat la parada anterior, cal retornar a Benaoján, per tal de 
continuar després cap a Montejaque. Entre els dos pobles farem la present aturada, 
havent recorregut uns 4 Km, des de la parada anterior. 

 
En aquest recorregut, ens hem anat trobant afloraments dels materials mesozoics 

carbonatats, del Juràssic, que ja hem esmentat a la parada anterior, els quals pertanyen 
al Dominio Prebético Externo. 

 
Sobre aquests materials s’ha desenvolupat un interessant complex kàrstic, que ja 

hem esmentat. En aquest indret es fan palesos una sèrie de dolines i poljès. Es freqüent 
veure com els cursos d’aigua temporals, es perden en arribar a aquest complex kàrstic, 
que forma part del abans esmentat a la parada anterior, del Complejo del Hundidero-
Gato.   
 
 
PARADA 5. SIMA DEL HUNDIDERO, (terme municipal de Montejaque, 
comarca de Ronda). (Full 1050). 
 

Des de la parada anterior cal far un altre recorregut cap al Nord, sobrepassant la 
cruïlla de Montejaque, arribant després als voltants de la Sima del Hundidero, situada a 
l’esquerra de la carretera. Aquí farem una nova aturada, després de recórrer uns 5 Km 
més. 

 
Com al cas anterior, en aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments 

carbonatats (eminentment calcaris) dels materials mesozoics del Juràssic, que ja hem 
esmentat anteriorment. 
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Sobre aquests materials s’ha originat un interessant complex kàrstic anomenat 

Complejo del Hundidero-Gato. Efectivament, aquest s’ha desenvolupat sobre les 
calcàries juràssiques que formen part de l´Anticlinal de l´Algarrobo Mures. Aquest es 
troba intensament fracturat, la qual cosa ha afavorit la infiltració kàrstica. 

 
En aquest cas, el riu Guadares penetra en la Sima del Hundidero, recorre 

subterràniament uns 4´5 Km, i eix de nou a la superfície per la Cueva del Gato (que 
hem vist a la PARADA 3). 

 
Sense cap mena de dubte, es tracta d’un immillorable exemple de morfologia i 

de dinàmica kàrstica, el qual constitueix un indret molt valuós del nostre patrimoni 
geològic. 
 
 
PARADA 6. PRESA DEL GUDARES, (terme municipal de Montejaque, 
comarca de Ronda). (Full 1050). 
 

Des de la parada anterior, caldria fer un breu recorregut, de menys de 0´1 km, 
per tal d’arribar a aquest indret, on pot fer-se una nova aturada, si s’escau. 

 
En aquest lloc, a principis del passat segle es va construir una presa sobre el riu 

Guadares, per tal d’emmagatzemar les seves aigües. El vas de la presa es va situar sobre 
uns afloraments de materials cenozoics de caràcter argilós, els quals recobreixen a uns 
altres calcolutítics cretàcics. Per sota d´ells es troben els materials calcaris del Juràssic, 
dels quals hem parlat anteriorment. 

 
El que va succeir és que el recobrament era molt petit, i l’aigua es va començar a 

filtrar cap a les calcàries i cap al complex kàrstic abans esmentat. La conseqüència és de 
que mai s’ha pogut omplir aquest embassament, i es mostra quasi sempre sec, tret de les 
èpoques de moltes i fortes precipitacions pluvioses.   

 
 

PARADA 7. GARGANTA DEL CUPIL, (terme municipal de Ronda, 
comarca de Ronda). (Full 1050). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal realitzar un nou desplaçament, primer 
cap al Nord fins trobar la carretera A-339 (que baixa d´Algodonales), i després cap a 
llevant , en trobar aquesta carretera. Per ella ens caldrà anar cap a Ronda. Però, en 
passar pel Cortijo de Cupil, ens trobarem amb aquest riuet. Aquí farem una nova 
aturada, a uns 8 Km de la feta darrerament. 

 
 En aquest recorregut, inicialment hem trobat els materials mesozoics del 

Juràssic, que hem esmentat a la parada anterior. Després, quasi tot el recorregut hem 
anat circulant per entre afloraments detrítics miocènics, els quals cobreixen als 
anteriors. 

 
En aquest indret, ens trobem en un encaixonament del riuet abans esmentat entre 

aquests materials, entre els trams carbonatats juràssics i els recobriments miocènics. 
Així, s’ha originat un interessant congost de gran bellesa. 
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PARADA 8. TAJO DE RONDA, (terme municipal de Ronda, comarca de 
Ronda). (Full 1051). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera A-339, la 
qual es dirigeix cap a la població de Ronda, per on farem la darrera aturada. Així, 
haurem recorregut uns 7 km més, des de la parada anterior. 

 
Com al tram anterior. en aquest recorregut, inicialment hem trobat els materials 

mesozoics del Juràssic, que hem esmentat a la parada anterior. Després, quasi tot el 
recorregut hem anat circulant per entre afloraments detrítics miocènics, els quals 
cobreixen als anteriors. 

 
Precisament la població de Ronda es troba sobre aquests materials. I aquests són 

els que apareixen al conegut Tajo de Roda. Un profund abarrancament, per on circula el 
riu Guadalentín i els seus afluents. 
 
 Sense cap mena de dubte, es tracta d’un indret amb una extraordinària bellesa, 
que al mateix temps és un dels indrets més interessants del nostre patrimoni geològic. 
 
 
AQUÍ FINALITZA EL PRESENT RECORREGUT 
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