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Resum 

Itinerari realitzat el 15 de febrer de 2014. En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari 
discorrerà, en la seva totalitat pel Sistema Mediterrani, i més concretament per la Serralada 
Prelitoral Catalana (la seva unitat més externa). Així doncs, la quasi totalitat del recorregut per 
les vessants SE del Farell, per aquesta unitat geològica.  

Per altra banda, i com ja s’entreveu al títol, el recorregut de l’itinerari discorrerà sols per la 
comarca del Vallès Occidental, pel terme de Sentmenat, en la seva totalitat, també. 
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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 mesozoics (del Triàsic, exclusivament) i paleozoics 
(fonamentalment de l´Ordovicià) de la Serralada Prelitoral Catalana, que es troben al llarg 
de bona part del recorregut de l’itinerari.  

2. Observació de les estructures locals d’aquests materials, al llarg del recorregut de 
l’itinerari. Així com de les relacions entre les diferents unitats geològiques on es troben 
situades. 

3. Observació dels diferents elements del Patrimoni Geològic (i si s’escau del Patrimoni 
Miner), que es vagin trobant al llarg del recorregut de l’itinerari. 

 

2. Antecedents  

Pel que fa al recorregut del present itinerari, cal dir que no hem sabut trobar cap antecedent 
bibliogràfic publicat, en relació al mateix. Nosaltres mateixos, és la primera vegada que 
realitzem un recorregut geològic per aquests indrets.  

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, farem esment del treball del mateix autor del 
present itinerari, Mata-Perelló (1991), relatiu 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); així com del full 392 de 
l´IGME (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 

La totalitat del recorregut de l’itinerari es situarà dintre de la comarca del Vallès Occidental. És 
més, la pràctica totalitat del mateix es realitzarà pel terme municipal de Sentmenat.  

Així, s’iniciarà al mateix poble de Sentmenat (i més concretament a la carretera que condueix 
cap a Castellar del Vallès). Des d´aquesta, caldrà prendre el trencall que es dirigeix cap a 
Guanta. 

Així, la totalitat d´aquest itinerari es realitzarà per la carretera (inicialment asfaltada i 
posteriorment de terra), que es dirigeix cap al Castell de Guanta, per on finalitzarà aquest 
recorregut. Cal dir que al llarg del mateix es faran diverses aturades. 
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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. 

En aquest itinerari, la totalitat del mateix es realitzarà per camins de muntanya i també per 
alguns trams de carretera; encara que en aquest cas serà mínim. 

Com en tots els altres itineraris, recomanem tenir una cura molt especial de respecte a la 
natura, al llarg de tot el recorregut del mateix.  

 

5. Descripció de l’itinerari 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l’itinerari en una sèrie de PARADES, que tot 
seguit anirem veient. En cadascuna d’aquestes aturades farem un breu comentari. En cada cas 
indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada, i la designarem amb el nom 
d’algun topònim proper, fent esment també del terme municipal on es troba situada. Finalment, 
cal dir que el recorregut de l’itinerari s’inclourà totalment dintre del full nº 392 (o de Sabadell), 
del "Mapa Topográfico Nacional", realitzat a l´escala 1:50.000 per l´Instituto Geográfico y 
Catastral de España. També s´utilitzarà el mapa comarcal del Vallès Oriental, a escala 
1:50.000, editat per l´Institut Cartogràfic de Catalunya.  

Així, les diferents aturades que anirem trobant al llarg del recorregut, d´acord amb el seu ordre, 
seran les següents. 

5.1. Parada 1. CAMI – CARRETERA A GUANTA, IMMEDIACIONS DEL TRENCALL 
DE CAN SENOSA, (terme municipal de Sentmenat, comarca del Vallès 
Occidental). (Full 392).  

El recorregut de l´itinerari el començarem a la cruïlla de la carretera autonòmica C – 1415a 
(prop del seu Km 31´4, a uns 2´5 Km de Sentmenat) amb el vial que es dirigeix cap a Guanta.  
A partir d´aquest indret, ens convindrà fer un curt recorregut per aquesta carretereta, fins a 
sobrepassar lleugerament el barranc de Montllor. Per aquest indret, farem la primera aturada. 

Aquest recorregut l´haurem efectuat en bona part entre afloraments dels materials paleozoics 
de l´Ordovicià, els qual s´hauran fet palesos a diferents indrets del recorregut, com per exemple 
al de l´indret de la present aturada, per on hi ha un aflorament dels esquistos de l´Ordovicià. 
(fotografia 1). 
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