
N o t a  s o  L re uns diposits detrítics 
del ,la d'Ursell 

pel Professor  J .  R .  B A T A L L E R  

A temps que tinguérem ocasió d'.estudiar part de la geologia de  la 
d l! remó compresa entre Igualada, Tarrega i Mollerussi. é s a  dir, la 

vora meridional del llac oligocenic que, comencant amb sediments de- 
trítics d e  relatiu gros calibratge, ens prisenta vers la part central de la 
seva conca un gran predomini d'elements molt fins ; i en una zona dis- 
tant uns 40 quilometres de lavora ,  prrferentment sobre aquests ele- 
ments argilosos, margosos i gresosos poc coherents, una formació més 
limitada, detrítica, amb tot l'aspecte de terrasses, sobre l'edat i la na- 
tcra de les quals hem tingut dubtes. A q u ~ s t  terreny es troba amb pre- 
ferencia dintre el full geogrhfic número 389, corresponent a Tarrega, 
del mapa topografic d*Espanya. 

Notes orogrdfiques 

La'zona muntanyosa es desenrotlla en la part sud d-1 full; el ter: 
reny més pla es troba cap al nord i en  tal forma que, degut a la natura 
del terreny no menys que a la seva completa horitzontalitat, és  possi- 
ble l '~xist&ncia encara de  zones pantanoses en la part de Bellvís i en 
alguns punts del full de  Tarrega on ha estat precis establir qualques 
drenatges aprofitant les actuals sequies del canal d'Urgell. 

La diagonal ~ l e s t r i a - ~ a l l b o n a  Lliberada ens dóna el perfil d'alti- 
tuds, el qual de la cota 220 arriba a 680 mitres sobre el mar en  les 
estribacions de la serra'del Tallat. 

Les valls són tan amples en aquzstes extenses planures que els cor-. 
rents superficials no tenen llit aparent a no ésser Que vinguin adossits 
a I'escarpa de qualque terrassa antiga de  materials solidament cimen- 

tats que limiten llurs cursos. 



Aquestes terrasses donen un caracter especial morfol&gic a 1:s pla. 
nures, sobre les quals destaquen a manera de grans arteses bolcades. 
la natura i el nivel1 de les cjuals, com que no és possible I'accés dels ca. 
nals, fa que hi dominin els cultius de seca. especialmznt les oliveres i els 

ametllers. 

El relleu del terreny en la zona central i part superior del full de 
TArrega és molt limitat i ofereix escas interes. Him de notar. pero. que 
les poblacions d'aquesta zona vénen gairebé totes elles emplacades 
sobre aquests petits relleus, formats quasi tots ells per diposits oligo- 
cenics, a vegades recoberts per terrasses antigues. que serien els punts 
lliures d'aipües més o menys embassades abans de sanejar-se la repió 
amb la xarxa de sequies provinents del canal d'Urgell. 

El puig immediat a Tarrega. on hi havia ['ermita de Sant Eloi. pot- 

ser sigui un dels relleus més destacats en la zona nord : el seu desnivell 
amb el riu Dondara. que passa per la part baixa de la població, sols és 
d'uns 40 metres. 

De Tarrega fins a Olestria el terreny quasi no presenta ondula- 

cions i en els 28 quil&metres que hi ha entre els exterms de la Iínia 
fhrria, el desnivell és solament d'uns 150 metres: en tota aquesta zona 
dominen els materials poc coherents, els quals en altre temps nivellarien 
el terreny. que avui per l'escassa importancia de la xaka  hidrografica 
quasi no ofereix talladures d'interes. 

La zona meridional del full presenta ja un aspecte orografic més 

destacat. El Puiggros (334 metres), el Tossalgr&s (344 metres) i els alts 
d'Arbeca (357 metres) ens ofereixen la primera alineació de relleus que 
ixen de les planures que hi ha enfront de Miralcamp i Vilanova de Bell- 
puig ; llurs altures relatives són d'uns 40 metres. 
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De Juneda a les Borges Blanques hi ha una altra alineació de  
pujols de cim pla i extens que ve relacionada amb les terrasses a que 
abans hem fet referencia. De les Borges Blanques cap a migdia el ter- 
reny va essent cada vegada més escarpat i forma planells estalonats, 
completament erms i amb predomini d'elements gresosos durs ; les cotes 
més altes no arriben als 350 metres. 

El poble de la Floresta ve encaixat en una val1 congosta, igualment 
que els Omellons i que les altres poblacions que hi ha en I'angle SE. ; els 
accidents més importants són el Puigpenjat (338 metres). entre les Bor- 
ges Blanques i la Floresta. i Rocadambota (395 metres). entre aquesta 
última població i els Omellons; des dels alts de la carretera d'Arbeca 
a Belianes destaca I'escarpada silueta del Puig del Corb (454 metres). 
emplacat al nord dels Omellons. En aquests indrets es  troben encara 
qualques rodals d'alzines i algun que altre pi. 

Notes hidrogrofiques 

El regim hidrografic actual té escas valor : totes les aigües van a 
parar al Segre: els cursos d'aigua tenen interes només en la part su- 
perior; la direcció general de  1:s aigües és cap a ponent, pero es des- 
vien quelcom cap al nord. 

Per llevant corre. tocant a Tirrega, el Dondara. el qual. per la 
part baixa de la població. segueix cap a Vilagrassa : I'aiguabarreig amb 
el Cervera (Cercamín) es troba entre ambduzs poblacions. Aquests riuets 
no porten aigua la major part de I'any. 

En la part central penetra per Ciutadilla el Riu Corb, el qual se- 
gueix En congost fins a Maldi ; de Belianes a Bellpuig canvia I'orien- 

Trm qrnrieres o Ilri~anl del Puiq<lrhs riisli,.~ des de la carretera d'Arlrrca 



tació d'est a oest i es  dirigeix, a través de la gran plana, cap al nord: 
' 

des de Bellpuig segueix novameut cap a ponent sortint per damunt del 
Palau d'Anglesola. Les sevec vessants són tan Amplies que, en aques- 
ta part del seu curs, quasi desapareix sense deixar senyals ni meandres ; 
el seu liit est i  ocupat per cultius i la mateixa carretera general en tra- 
vessar-lo a prop del quilbmetre 49'6 no té ni pont, perque el llit ha dec- 
aparegut per complet. A prop de les Borges Blanques conflueixen di- 
versos reguerols, el més important dels quals és el que baixant dels 
Omellons forma amb el que ve de la Floresta la riera la Femosa, qu- se. 
gueix cap a la Juneda. 

El quaternari 

El problema del quaternari en aquesta regió és un tema difícil de  
resoldre dintre d'aquest full, perqu& requereix l'cstudi de  molts llocs 
limítrofes, especialment del nord i oest, abans de poder coordinar les 
dades que permetin relacionar l'hidrografia actual amb la del quaternari 
antic. 

Hi ha, a part dels limits del nivell molissicoligoc&nic. grans ex- 
tensions de materials detritics disposats en terrasses, eli  quals, pel nivell 
alt que ocupen havien de col.locar-se e n  el pliocenic. Aquesta era la 
nostra opini5 en estudiar per primera vegada aquestes formacions i 
en tal sentit hem escrit les consideracions ante.' *iors. 

Fa anys que els professors Colé i Font Tullot publicaren una nota 
sobre les terrasses del Segre en les immediacions de Lleida, en que 
ocupant-se d'aquest quaternari de la comarca del Segre, estableixen 
en la vora esquerra del Segre onze nivells de terrasses, el més baix 
dels quals té 145 Aetres.sobre la mar actual, i ek més alt 395 metres: 
d'aquests nivells afecten la zona de TArregaia terrassa d e  Margalef (Ju- 
neda), als 265: metres,.ia de Bellpuig als 305 metres, Anglesola als 335 
metres, Vilagrassa 360 metres, Tirrega 395 metres, i com que tenen més 
de- IOO. metres sobre el nivell del Segre a Lleida s'han, de  consi'derar 
com a anteriors al qu:ternari. Aquesta extensa formació alluvial que co- 
menta poc més amuut de Balaguer, seguiria, doncs, parallela a la serra 
d'Almenara fins a Tirrega, sofreix aquí una inflexió, passa per Bell- 
puig, les Borges i Castelldans, s'apropa cada vegade més al Segre cor- 
rent paraIlelament a el1 i forma fins a Mequinenca una faixa de  redurda 
amplalia 1 totaixb segons aquells auturs. 

- . ,  . . .. 

Al nostre entendre aquests dipbsits podnen haver estat formats 
per riuets tributaris del Segre, el curs dels cjuals no és possible encara 





de diterminar. O bé es tractaria de grans aterraments deguts i u n a  
intensa erosió que ha nivellat per igual aquestes grans planures i lla- 
vors els actuals dipbsits serien efectes aEluvionals de rius prbpiament 
dits. Els materials haurien estat transportats del cantó de  Ilevant, pre- 
ferentment. 

L'estudi del conjunt d'aquesta regió podria resoldre aquest pro- i 

blema. 
Com que el regim hidrografic dintre del,  quaternari no ha estat 

sempre el mateix, creiem que. no es.,pot atribuir al Cegre actual els 
nombrosos dipbsits detrítics que recobreixen part de 1,'oligocenic en 
punts tan llunyans dzl Segre com Tarrega, a més de 40 quilbmetres. 

Con ylomerat 
gro$ rogenc 

Conylomersb 
m é j  f i  s m b  r r f i  
t c i  ¿arbono$e)  
í marqo$e$ nmb 
el$ f 0 l $ l l /  

Tal1 {jeolbqic de Ip graoera de Les Planes, prop del q"il<jmelre 2,k 
de /a carretera de les Bor(]es Fllonqiles a Arbeca 

Potser que tampoc no es pugui parlar de terrasses prbpiament 
dites, ja que aquesta continuitat i extensió dels dipbsits sembla ex- 

plicar-se millor per un atzrrament intens durant el quaternari inferior, 
el qual nivella tota la plana i al qual seguí un rejoveniment en la xarxa 
fluvial que hauria tallat molts dels dipbsits La nació de terrassa d'al- 
luvions propiament dita no pot aplicar-se a aquestes formacions, ja 

q u i  els diposits formats pels rius en els seus Ilits no tenen mai I'ex- 
tensió dels fenbmens que estudiem, cas d'atribuir-se al Cegre. 



Aquests fenomens, en .el quaternan generalment es redueixen a 
quatre series de terrasses que es troben als nivells relativament cons- 
tants: 15-20 metres la més-baixa, 30-35 metres el segon escaló; 55-60 
metres el tercer i 90-100 el més superior, segons ha exposat magiífi: 
cament Deperet i la seva escola per a la  conca mediterrania. 

Els nivells detrítics de que ens ocupem es troben a altures Tela: 
tives del ' ~ e g r e  sobrepassant la de la terrassa més alta i d.aquí que 

si se segueix la hipotesi de les terrasses fluvials; . totes . les cLrnpieses . . 
en aquest full cerien superiors-al quaternari antic, ja que el diposit 
de Sant Eloi, junt a Tarrega, esta a uns 395 metres, segons Soléi la 
qual cosa donaria respectz al Segre una terrassa %de 250 metres que 
deuria ésser pliocenica ; la de Bellpuig, que seria la més baixa dintre 
d'aquest full, es troba a 305 metres i sobre el ~ e g r e  a uns 160 métres 
i per consegüent ultrapassa també els límits del quaternari. com con- 
firmen els autors esmentats. Es podria, doncs, creure que. es tracta de 

Disf~osició deis plnrieils detrilics ottre Olésfria i Poiqgrds; e[ canal un 
sensihien~eiit a rrns 300 metres sobre la mar 

terrasses més antigues al quaternari ates el factor altura i referida 

aquesta al Segre, llavors ve el dubte que aquests diphsits a més 
de tenir una extensió grandiosa no se'ns manifesten en la disposició 
escalonada de les terrasses en general, sinó que formen una grandiosa 
superfície, avui retallada i quasi continua en el sentit d'una diagonal 
que partint de Tarrega va a les Borges Blanques, i a I'extrem de la 
qual és on major extensió ocupen els diposits, així com seguint la 

. linia ferria de la primera població fins a Lleida. 

Restes fdssils 

En contra de la hipotesi de tractar-se de terrasses plioc&niques 

tenim un argument paleontologic en la troballa, en la part baixa d'una 
d'aquestes formacions, de restes dentiries d'un Bos tuurus L consis- 
tents en tres premolars inferiors de la mateixa barra i una tercera 
premolar superior esquerra d'Equus cabufius L. 

La troballa, feta pel farmaceutic de les Borges Blanques, Ricard 

Mies, arriba a coneixement nostre poc després. gracies al nostre com- 
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que s'estén cap a I'oest fins a Juneda, en el lloc anomenat Les Planes 
i Pla del Collet ; pel sud no hi ha indicis d'aquests dipbsits més enlli 
del quilometre 25 del ferrocarril. La dificultat es podria resoldre en 
el sentit que el nivel1 baix fos una terrassa propiament dita originada 
per la Femosa i que el superior no ho fos. 

Donem a la pipina 630 !a constitució física i química de temes pro- 
vinents d'aquests materials detrítics o dels mateixos matzrials. 

Dades locals d'asuestes formacions 

En general aquests diposits detrítics vénen semprc al descobert. 
és a dir, no suporten cap altre sediment; pero hem trobat recobertes 
aquestes formacions tant a la carretera que segueix de  Mollerussa fins 
a trobar la de Balaguer. com a les proximitats de  Vila-sana, on hi ha 
una graoera, que aixi es denomina vulgarment aquests diposits. inte- 
grats aci per fragments de calcaris obscurs ~rocedents  de I'oligoc&- 
nic. que porta també fragments de  quars: en aquest lloc es troba el 

curs teoric del Riu Corb que entra en el full per Ciutadilla. 



Analisi  física de la terra Ans l i s i  química de la terra fina Fr 

Unes an?diSis quimiqiies practicades en terres de  la zoria muntaoyosa, dedicades prefere~~tmen't ri cereals i que són materials 
d'cdat oligoc&nica, han donat: 
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El marge que limita el llit del riu segueix quasi en Iínia recta des 
del caseriu de Novelles fins enfront de Golmés. Aquí la Iínia ferria 

va per darnunt de la formació detrítica que es presenta dividida pel 
curs del Riu Corb, com es  veu entre els quilbmetres 495 i 496 de la 

carretera de Madrid a La Jonquera; els conglornerats es continuen 
més o rnenys coberts cap a Castellnou de Seana, que queda en una 
fondalada. 

Els camins veinals de Bellpuig a Castellseri i a Tornabous tallen 
aquestes formacions detrítiques prop del quil&rnztre 2 i del 3 en traves- 
sar uns barrancs que vénen d'est a oest: en aquests llocs són objecte 
d'una activa explotació com a materials per a la construcció. igual- 

ment que en els dipbsits del quilbmetre 4% que passen dels 6 rnetres 
d'espessor. En -1 puig de Sant Eloi de Tirrega hi ha els claps més 
alts d'aquest full i llur espessor actual passa dels 5 metres: els palets 
eón calcaris aplanats, no molt rodats i amb poc ciment. 

A Miralcamp, cap a la part rnés alta de la població. aquest nivell 
detrític aflora per sobre les margues roges amb uns 4 metres d'es- 
pessor. Entre Arbeca i la Floresta es troba el nivell detrític a 2 qui- 
Ibmetres d'aquesta última població en el Pla de  Izs Alzines i més 
al NE. ve a continuació una plana amb aquests conglomerats calcaris 
quaternaris prbxims al quilbmetre 20. 

De Tirrega als Omells de  Na Caia, per Maldi. es tallen aquests di- 

pbsit en diversos Ilocs: al quilbmetre 4.4 comenca la formació que 
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es segueix uns 400 metres i en la baixada sobtada de la carretera. 
prop del quilometre 5, es troba un tal1 natural en que es veu la su- 
perposició a les argiles grises d'un b a n ~  de calcari trossejat negre 
d'uns 20 centimetres d'espessor que suporta els conglomerats quater- 
naris; 200 metres més 'enlli tomen a trobar-SE els conglomerats a la 
vora. Travessant la petita val1 emplenada amb matenals més recents. 
al quilometre 7 s'entra novament als conglomerats que s'tixamplen. 
vers I'oest i cap a Socarrades. cosa d'un quilometre; aixo mateix 
passa al quilometre 1 1.5. 

Passat el Riu Corb i prop del quilometre 16 es troba el conglo- 
merat. el qual. a uns 200 metres de la carretera i uns 50 d'algiria al 

seu damunt es disposa en cingle qu: segueix a l'oest en direcció a 
Arbeca. Seguint la carretera de Maldi a l'Espluga Calba en el quilo- 
metre 1.2 es talla la capa anterior que forma una extensa plana a uns 
40 metres d'alqana sobre el nivel1 de la mar. 

Quasi tots els claps d'aquest aglomerat quateman són objecte 
d'explotació per a construcció i obres públiques. Aquests matenals, 
com que estan poc lligats entre si i moltes voites quasi no tenen 
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ciment, són un bon element ja, preparar com a grava utilitzada en 
Irs conctruccions de ciment armat o senziltament per barrejar amb 

el ciment o asfalt. En moltes obres públiques recents s'ha emprat 
aquesta grava natural en substitució del material triturat que s'utilitza 
en  altres parts. L'afermat dz  la carretera general es  realitza a base 
d'aquests materials i fa poc que la xarxa de clavegueres de les Borges 
Blanques c'ha construtt amb aquests conglomerats. Una de les majors 
explotacions és la del quil&metre 496: en quasi tots els pobles hi ha 
petits traus utilitzats per a les construccions rurais, tant més quant 
escassegen en aquesta part de l'Urgell els materials durs. La utilit- 
zació agrícola ja I'hem indicada abans. 

R E S U M E N  

El aotor trata dr  unas formaciones detriticas que ocupan basrante extensión en  la 
hoja de Tárrega del mapa topográfico de España e intenta dni una erpliiación sobre 
la construccióri de dicíios terrenos. que cree pon debidos a grandes steiramientas ocu- 
rridos durante el cuñternario, su edad. hallazgos paleontológicos, análisis, distribu- 
ción y aplic'ariones que  tienen. 

S U M M A R Y -  

Thc autor deals with some detrital foimations which occupy a fair extension 
in ihe Tárreaa sheet of the topographical map of S p a i ~  and he endeavours io 
fuinish an ;xplanation about the structure of thc terraces in question. - which he 
Gelieves to be due to gieat destruction ocCurred duiing the quaternary, theii oge, 
paleonial~~ical finds, analysis, 5distribution and the appli?ations. that they have. 


