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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA I 
MINERALÒGICA PER LA COMARCA DEL BAIX 
CAMP: VOLTANTS DE PRADES  
 

 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

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 exclusivament pel Sistema 

Mediterrani (i més concretament per la Serralada Prelitoral Catalana). Així, ho farem pels 

voltants de la població de Prades, amb principi i final de recorregut a l´esmentada població. 

 

 Per d´altra banda, la totalitat del recorregut es desenvoluparà per la Regió de Reus 

(concretament per la comarca del Baix Camp i més concretament pel terme municipal de la 

població de Prades), per on s´iniciarà el recorregut 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 la totalitat del recorregut de l´itinerari, sempre dintre del 

terme municipal de Prades. 

 

 2.- Reconeixement dels materials paleozoics (amb esquistos, pissarres i quarsites del 
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Carbonífer; així com per afloraments de roques granítiques) que constitueixen la Serralada 

Prelitoral Catalana   

 

 3.- Reconeixement dels materials mesozoics (exclusivament del Triàsic, amb trams de 

calcàries, gresos i calcolutites). que constitueixen la Serralada Prelitoral Catalana 

 

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

l´itinerari, dintre de la Serralada Prelitoral Catalana; i més concretament entre la vorera 

septentrional de la Taula de Prades i del Montsant, respectivament 

 

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

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

 

 6.- 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. 

 

 7.- 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. 

 

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

trobarem al llarg del recorregut de l´itinerari. 

 

 

 

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 

(1996, 1998, 2011, 2012a i 2012b). 

 

 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 
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 El recorregut del present itinerari s’inicia per les immediacions de la localitat de Prades, 

per a finalitzar prop de la mateixa localitat.  En aquest recorregut, realitzat totalment dintre del 

terme municipal de Prades, es realitzaran diverses aturades  

 

 

 

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. 

 

 

PARADA 1. SAULONERA DEL CEMINTIRI DE PRADES, (terme municipal de 

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

L´inici d´aquest curt i atípic itinerari cal fer-lo al bell mig de la població de Prades. 

Després, des d´aquesta localitat, cal sortir per la carretera local  T – 700, amb la intenció 

d´arribar fins a les immediacions del seu Cementiri, on podem fer la primera aturada. Així, 

pararem a la bora de la carretera, després de recórrer uns 2 Km des de l´inici del recorregut, a la 

població de 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 algunes 

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 

materials que hi ha per aquests indrets. FOTOGRAFIA 1. 

 

Per d´altra banda, 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. 
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FOTOGRAFIA 1 

Pedrera de “sauló”, del Cementeri de Prades 

 

  

PARADA 2. 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.   

 

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. 
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FOTOGRAFIA 5 

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

 

 

PARADA 3. 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. 

 

 

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT DE L´ITINERARI 
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