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Resum 

Itinerari realitzat el 2 de febrer de 2014. En aquesta ocasió, es realitzarà un recorregut geològic 
a través de diferents indrets de la Depressió Geològica de l´Ebre; i més concretament pels 
sectors corresponents a la seva Depressió Central. Així, tot el recorregut transitarà entre 
afloraments dels materials terciaris (de l´Eocè i de l´Oligocè) i quaternaris que reblen aquesta 
depressió.   

Així, el recorregut l´iniciarem entre els afloraments cenozoics de la Formació Artés, situada al 
trànsit de l´Eocè a l´Oligocè, dintre de l´anomenat Complex Lacustre de l´Anoia (que trobarem 
entre Jorba i les immediacions de Sant Martí de Tous) i el finalitzarem entre els afloraments de 
la Formació Tàrrega, ja dintre de l´Oligocè, integrant del Complex Lacustre de la Segarra (que 
trobarem fonamentalment entre les immediacions d´Aguiló i la Panadella). 

Per altra banda, quasi la totalitat del recorregut transitarà per la comarca d´Anoia, integrant de 
la Catalunya Central. Tot això a excepció dels voltants d´Aguiló, per on es transitarà per la 
Conca de Barberà (encara que per la Baixa Segarra); i també pels voltants de Bellmunt de 
Segarra (situat dintre de la comarca de la Segarra).  
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1. Objectius fonamentals 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden concretar 
en els  següents aspectes generals: 

1. Observació i descripció dels materials terciaris (exclusivament del Paleogen, i més 
concretament de l´Eocè i de l´Oligocè) de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més 
exactament de la seva Depressió Central). Així, el recorregut de l´itinerari discorrerà entre 
els afloraments del Complex Lacustre d’Anoia (amb la Formació Artés, del trànsit de l´Eocè 
a l´Oligocè) i els del Complex Lacustre de la Segarra (amb les calcàries de la Panadella, ja 
de l´Oligocè). Tots aquests terrenys constitueixen el subsòl dels diferents sectors, per entre 
els quals discorre el present itinerari.  

2. Observació de les estructures locals de la Depressió Geològica de l´Ebre, al llarg del 
recorregut de l´itinerari; tot i això, no cal oblidar que el recorregut transitarà per una de les 
zones més estables de la depressió, alterada solament per alguns plecs relacionats amb els 
nivells de guixos. 

3. Observació i reconeixement de les mineralitzacions evaporítiques guixoses situades pels 
voltants de Saió (els guixos d´Òdena de la Formació Tossa) i de Tous (per on es veuran els 
guixos intercalats de la Formació Artés, els guixos de Clariana) 

4. Observació de les explotacions relacionades amb els materials anteriors, com les següents, 
d’acord amb el sentit de la marxa de l´itinerari. En concret de: 

4A) Les explotacions dels materials guixosos, que trobarem pels voltants de Saió, entre els 
materials de la  Formació Tossa, els anomenats guixos d´Òdena. 

4B) de les explotacions dels materials carbonatats de la Panadella-Carbasí, (dintre de la 
comarca d’Anoia), relacionades sobre els nivells de les calcàries de la Panadella de la 
Formació Tàrrega. 

5. En tots els casos, a les explotacions anteriors, s’observaran les restauracions efectuades en 
elles, si s´escau. 

6. S’observaran, al llarg de tot el recorregut, els diferents elements relacionats amb el 
Patrimoni Geològic i Miner- 
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2. Antecedents  

Pel que fa al recorregut del present itinerari, existeixen diversos antecedents bibliogràfics 
parcials. Tot i així, no hi ha cap antecedent general, relatiu als trams centrals del recorregut. 
Entre els antecedents parcials, tots molt recents, farem esment dels següents: Mata-Perelló 
(2014a, 2014b i 2014c) i també del més antics: Mata-Perelló (2010 i 2011) 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, seguirem fent esment d’alguns altres treballs 
nostres: Mata-Perelló (1990 i 1991); el primer relatiu a la comarca d’Anoia, el segon al conjunt 
de les mineralitzacions catalanes. 

I, finalment, pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre l´itinerari, farem 
esment dels treballs de: Guimerà et altri (1982) i de Riba et altri (1976).  

Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l’apartat 
dedicat a la BIBLIOGRAFIA. 

 

3. Recorregut de l’itinerari 

El recorregut de l´itinerari discorrerà quasi íntegrament per la comarca d´Anoia. Així, s´iniciarà a 
la població de Jorba, per on s´efectuarà la primera aturada a la vora del riu Anoia. Després, per 
una carretereta local, el recorregut es dirigirà cap a les immediacions de Saió; en realitat cap a 
la carretera autonòmica comal C – 241c, des d´on caldrà prendre (tot fent una fillola) la 
carretera local BV – 2233, per tal d´anar cap al darrer poble esmentat i cap al Caseriu del Coll 
del Guix. En aquest recorregut s´efectuaran dues aturades més. 

Després de retornar a la carretera C – 241c, caldrà anar cap a ponent, cap a les immediacions 
del poble de de Sant Martí de Tous. Un cop sobrepassat, es farà una nova aturada. I tot seguit 
el recorregut es dirigirà per la mateixa carretera cap el poblet d´Aguiló, (sols que ara la 
carretera s´anomena C – 241e), entrant ara a la Conca de Barberà (a la Baixa Segarra). Si 
s´escau, es farà una nova aturada. 

Després, caldrà seguir per la carretera local T – 221, anant ara cap el Nord, cap a la Panadella. 
Per aquesta carretera que entrarà breument a la comarca lleidatana de la Segarra (en passar 
pel poble de Bellmunt de Segarra), es continuarà cap al Nord, transformant-se la carretera en 
la B – 221. Finalment, quasi en arribar a la Panadella, s´anirà cap a llevant, per la carretera 
local BV – 2234. Prop del darrer poble esmentat, es realitzarà la darrera aturada del recorregut 
d´aquest itinerari. 
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4. 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. 

També cal tenir en conte que part del recorregut, tant a l´inici de l´itinerari, com als seus  
darrers trams, es realitzarà per camins de terra, per la qual cosa caldrà prendre les degudes 
precaucions. En aquest recorregut hi haurà un tram de 1 Km per una pista en mal estat, per la 
qual cosa serà millor anar a peu; això serà pels voltants del Caseriu del Coll del Guix. 

Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el 
recorregut de l´itinerari, i també fora d´ell.  

 

5. Descripció de l’itinerari 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de PARADES, que 
anirem veient. En cadascuna d’aquestes aturades farem un breu comentari (geològic o 
mineralògic, segons s’escaigui). En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es 
troba l’aturada.   

En aquest cas, el recorregut de l´itinerari s’inclourà dintre dels següents fulls, del "Mapa 
Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"I.G.C. de España": 390 (dit ara de 
Tàrrega i antigament de Cervera) i 391 (o d’Igualada). Tanmateix, si s´escau, es pot utilitzar el 
Mapa Topogràfic Comarcal d´Anoia, editat per l´Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Així doncs, la relació de les aturades, que composen el recorregut d’aquest itinerari és la 
següent: 

5.1. Parada 1. CARRETERETA DE JORBA A SAIÓ, PONT SOBRE EL RIU ANOIA, 
(terme municipal de Jorba, comarca de l’Anoia). (Full 391). 

El recorregut de l´itinerari, l´iniciarem a la població anoienca de Jorba, des d´on ens caldrà 
agafar el vial que es dirigeix cap a Saió i cap a Tous. En agafar-lo i arribar al llit del riu Anoia, 
farem la primera aturada, a poc menys de 1 Km de l´inici del recorregut. 

En aquest tram, hem trobat afloraments dels nivells rogencs de la Formació Artés. Aquests es 
caracteritzen per la presència de gresos i calcolutites de tonalitats vermelles, com a 
conseqüència de la presència d´HEMATITES a les roques anteriors. Aquest mineral, que troba 
en molt poca quantitat, es suficient per donar el seu color als minerals incolors o blancs dels 
gresos (generalment el QUARS) i de les calcolutites (en bona part la CALCITA i la 
MONTMORILLONITA). Per d´altra banda, la presencia de l’òxid de ferro abans esmentat 
(HEMATITES) ens indica que estem en un ambient continental, on el ferro es troba oxidat en 
forma de Fe3+, és a dir fèrric. 

En aquest indret mirant als marges del riu, es poden veure els afloraments d´aquests materials 
de la Formació Artés, en aquest lloc de l´Eocè. (fotografia 1). 
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(identificable a través dels RX). Tanmateix, prop de la cruïlla que trobarem ara va haver-hi una 
petita explotació dels materials guixencs, per tal d´ésser emprats a la construcció 

Des d´aquest indret es fan palesos aquests materials per arreu, especialment mirant cap el 
NNE, cap el proper poble d´Argençola. També es fan palesos els típics relieves en cuesta, per 
tot arreu, destacant la taula de la Panadella, cap el Nord, d´on ara ens trobem situats. 

5.7. Parada 7. IMMEDIACIONS DE BELLMUNT DE SEGARRA, TRENCALL DE 
CIVIT, (Bellmunt de Segarra, terme municipal de Talavera, comarca de la 
Segarra). (Full 390) 

Després de fer la parada anterior, cal continuar breument per la carretera C – 241e, arribant aviat a 
la cruïlla que hem esmentat abans (en poc més de 1 Km). En arribar a la cruïlla de les carreteres 
de Santa Coloma de Queralt i la Panadella, ens caldrà anar cap aquesta darrera localitat. Ho farem 
per la carretera local T – 221, que després es converteix en la B – 221. En arribar al trencall de 
Civit, farem una nova aturada. Cal dir que aquest trajecte d´uns 5 Km des de la parada anterior, 
haurem estat serpentejant entre les comarques de la Segarra oficial (on som ara) i de la Conca de 
Barberà (Baixa Segarra). 

En aquest recorregut, en arribar a la cruïlla de Santa Coloma, haurem vist els nivells dels guixos 
d´Aguiló (integrants de la Formació Tàrrega). Després, haurem començat a trobar afloraments dels 
materials carbonatats de les calcàries de Montmaneu – la Panadella, situades també dintre de la 
Formació Tàrrega. Aquests són els materials que apareixen on ara som. 

Cal dir que ara ens trobem plenament a la divisòria de la Conca Mediterrània i de la Conca Fluvial 
de l´Ebre. Efectivament, a llevant d´on ara som discorre el riu d´Ondara (afluent del riu Segre), que 
neix prop de la cruïlla que abans hem passat, a Santa Fe; mentre que a llevant discorre la Riera de 
Clariana (afluent del riu Anoia) . 

Per altra banda, des d´aquest indret es pot gaudir d´una bona visió dels relleus dels voltants de 
Talavera i de Pavies, a ponent d´on ara estem situats, plenament dintre de la Segarra. 

5.8. Parada 8. EXPLOTACIONS DE CALCÀRIES DE CARBASÍ - LA PANADELLA, 
(la Panadella, terme de Montmaneu, comarca d´Anoia, subcomarca de la 
Segarra Anoienca). (Full 390). 

Després de realitzar la parada anterior, ens caldrà continuar per la carretera B – 221, anant cap 
a la Panadella. Així, aviat passarem pel poble segarrenc de Bellmunt de Segarra. Poc després 
entrarem a la comarca d´Anoia, mantenint-nos encara dintre de la Segarra. Poc després, quasi 
en arribar a la Panadella, trobarem el trencall per la dreta de la carretera que duu a Carbasí,  
que ens caldrà agafar (la carretera BV – 2234). A poc més de 1 Km d´agafar-la, ens caldrà fer 
una nova aturada, a uns 5 Km de l´anterior. 

En bona part d´aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials carbonatats, les 
anomenades calcaries de la Panadella – Montmaneu (integrants de la Formació Tàrrega), que 
afloren a l´indret de la present aturada. (fotografia 7). 
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