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Per Josep M. MATA-PERELLÓ 
 
 
 
ADVERTIMENT PREVI 
 

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 recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer 
mitjançant camins de terra, o de pista. 
 

Per d’altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant qualsevol 
forma d’agressió sobre ella, o de fer-n’hi un mal ús del que en ofereix la nostra mare Terra.   
 
 
 
BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, es realitzarà un recorregut geològic i mineralògic a través de diferents 
indrets de les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Bages, entre 
Castellbisbal i Castellbell  
 

Per d’altra banda, aquest recorregut s’iniciarà dintre de la Depressió Prelitoral 
Catalana, per la qual es circularà entre Castellbisbal i Terrassa. Després, en continuar el 
recorregut cap a Rellinars es tornarà a entrar a la Serralada Prelitoral. i més endavant a la 
Depressió Geològica de l´Ebre, que ja no es deixarà, en el que queda del recorregut de 
l’itinerari. 

 
  
 
OBJECTIUS FONAMENTALS D’AQUEST  ITINERARI 
 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden 
concretar en els  següents aspectes generals: 
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1.- Observació i descripció dels materials paleozoics (de l´Ordovicià), i dels mesozoics 
(del Triàsic, exclusivament), que constitueixen la Serralada Prelitoral Catalana, dintre de la 
comarca del Vallès Occidental). Nosaltres la tallarem entre Terrassa i Rellinars, tot i que 
predominaran els materials paleozoics en tot moment. 
 

2.- Observació i descripció dels materials terciàries (exclusivament del Miocè) i dels 
quaternàries que reblen la Depressió Prelitoral Catalana. Nosaltres la tallarem pels voltants de 
Terrassa i de Castellbisbal.  
 

3.- Observació dels materials terciàries (de l´Eocè i de l´Oligocè), els quals reblen la 
Depressió Geològica de l´Ebre. Nosaltres el tallarem entre Rellinars i Castellbell, fins a la fi del 
recorregut. 
 

4.- Observació de les estructures locals d’aquests materials, al llarg del recorregut de 
l’itinerari, i de les relacions existents entre les dues unitats geològiques acabades d’esmentar, 
entre la Depressió Geològica de l´Ebre i el Sistema Mediterrani; i també entre les dues sots-
unitats que constitueixen aquest darrer. 
 

5.- Observació de la Serra de les Pedritxes, i de l´Encavalcament de les Pedritxes, de la 
Serralada Prelitoral Catalana sobre la Depressió Geològica de l´Ebre, pels voltants de 
Rellinars, fonamentalment. 
 

7.- Observació, a distancia, dels relleus montserratins, desenvolupats sobre els materials 
eocènics (i oligocènics). 
 
 
 
ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, no tenim coneixement de l’existència de 
cap antecedent bibliogràfic. Tot i així, prop dels indrets pels quals discorrerà el recorregut, hi 
discorren alguns altres itineraris nostres, com els corresponents als treballs: MATA-PERELLÓ 
(1997a, 1997b,1998a i 1998b). 
 

I, pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre l’itinerari, farem 
esment de dos treballs, també referits al conjunt dels Països Catalans. es tracta de GUIMERÀ et 
altri (1992), així com de RIBA et altri (1976). Per d’altra banda, també ens hem de referir-nos a 
una publicació del de l´IGME (1975), relatiu a un full del Mapa Geológico de España (a escala 
1:50.000). 
 

Tots aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 
l´apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, al qual ens remetem.  
 
 
 
RECORREGUT DE L’ITINERARI 
 

El recorregut de l’itinerari  començarà per les immediacions de la població de 
Castellbisbal (al Baix Llobregat), per on es faran les primeres aturades. Després s’anirà cap  la 
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població de Terrassa, dintre de la comarca del Vallès Occidental, i dintre de la Depressió 
Prelitoral Catalana. En torn a aquesta població s’efectuarà una aturada situada a una antiga 
bòvila de Can Poal, situada a ponent de la ciutat.  Després, el recorregut es dirigirà a Rellinars. 
En aquest tram, es faran tres aturades; una a la pujada, una altra a la Collada de l´Obac, i la 
darrera en sobrepassar el poble de Rellinars.  
 

En aquest tram, es passarà de la  Depressió Prelitoral Catalana a la Serralada Prelitoral 
Catalana. Després el recorregut continuarà cap a Rellinars, on es farà una nova parada, 
penetrant ara a la Depressió Geològica de l´Ebre. 
 

Finalment, des de Rellinars s’anirà cap a Castellbell, entrant a la comarca del Bages. En 
aquest tram es faran tres parades més, naturalment, dintre de la Depressió Geològica de l´Ebre, 
en la qual clourà definitivament el recorregut d’aquest itinerari.  
 
 
 
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 
(geològic o mineralògic, segons s’escaigué). En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full 
topogràfic on es troba l’aturada. 
 

Finalment, cal dir que el recorregut de l’itinerari s’inclourà dintre d’un mateix full del  
"Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"Instituto Geografico y 
Catastral de España". En aquesta ocasió, utilitzarem dos fulls, el número 391 (o d´Igualada), 392 
(també dita de Sabadell) i el 420 (o de l Hospitalet de Llobregat) 
 

A continuació, anirem veient les diverses aturades que composen el recorregut del 
present itinerari: 
 
 
PARADA 1. MIRADOR DE L’ERMITA DE SANT VICENÇ, (terme municipal 
de Castellbisbal, comarca del Vallès Occidental). (Full 420). 
 

El recorregut l’iniciarem a l´Estació de la RENFE a Castellbisbal, la qual es troba 
situada dintre de la comarca del Baix Llobregat i dintre de la Depressió Prelitoral Catalana. 
Des de l’estació ens cal pujar cap al poble. Però en quasi arribar-hi, trobarem un carrer – 
carretera que se’n va cap al poble. En arribar a la vora de l´IES, ens cal seguir (ara a peu) pel 
camí que se’n va cap a l´Ermita de Sant Vicenç, la qual es troba situada a 1 Km i escaig del 
poble. Així, aquí farem la primera aturada, a poc més de 2 Km de l’estació.. 
 

En aquest recorregut, hem anat circulant sempre per entre els materials terciaris del 
Miocè, sovint de caràcter lutític (i ocasionalment també detrític). Aquests materials sovint es 
troben recoberts coberts per terrenys quaternaris, també detrítics. Uns i altres formen part de la 
Depressió Prelitoral Catalana.  
 

En aquest lloc on farem la present aturada (a l´Ermita de Sant Vicenç, de Castellbisbal), 
hi ha un immillorable mirador, i punt d’observació sobre la vall baixa del Riu Llobregat. Així 
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des d’aquest lloc (el qual es troba enturonat i situat dintre de la Depressió Prelitoral Catalana i 
alhora sobre la terrassa mitja del Riu Llobregat) es poden fer diverses observacions, que anirem 
constatant a continuació. 
 

Així, mirant cap a l´Oest, i també cap al SW, es poden veure diversos afloraments dels 
relleus que constitueixen la Serralada Litoral Catalana. Aquests afloraments, es troben situats a 
l’altra banda del riu Llobregat (a la riba dreta), tot formant una franja de l´esmentada serralada, 
situada entre les poblacions de Pallejà i de Martorell. Des d’aquest lloc, es poden observar els 
materials foscos, formats per esquists i pissarres de l´Ordovicià, i els relleus arrodonits que 
configuren aquests materials paleozoics. 
 

Aquesta franja, acabada d’esmentar, es troba desplaçada uns 6-7 Km, en relació amb la 
part de la serralada situada en la riba esquerra del riu, on ens trobem. En efecte, en aquest cantó, 
l’extrem septentrional de la serralada es troba més al Sud, entre el Papiol i Sant Cugat del 
Vallès. Aquest desplaçament ha estat produït per la Falla del Llobregat. 
 

Per d’altra banda, mirant cap als peus del lloc on ens trobem, poden veure’s els 
sediments rogencs miocènics del Burdigalià, els quals presenten un clar cabussament cap al 
Nord. Aquests materials miocènics es troben constituïts per alternances de gresos i de lutites 
rogenques, els quals contenen filades de conglomerats. Els nivells lutítics són els que hem 
comentat anteriorment que han estat explotats a diferents indrets dels termes de Rubí i del 
Papiol. 

També, si s’escau, als nostres peus, es poden veure les terrasses del Llobregat. 
Precisament, com ja s’ha dit anteriorment, ara ens trobem situats sobre la terrassa mitja del 
mateix. 

 

 
 

Al fons es veu el túnel de la falla del telègraf 
 
 
També es pot veure, mirant cap al Nord, cap al Turó de la Costa Blanca, com una falla 
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ens posa en contacte els materials paleozoics de l´Ordovicià (que formen part de la Serralada 
Litoral Catalana), amb els sediments rogencs miocènics del Burdigalià (que formen part de la 
Depressió Prelitoral Catalana), on ara ens trobem, precisament.   

 
I, també, mirant cap a l´ONO, cap a la ciutat de Martorell, es pot veure clarament 

l’exemple de sobreimposició fluvial, que ens depara el Riu Llobregat, al seu pas per aquesta 
vila. En efecte, el riu hi arriba pel Nord, procedent d´Abrera, tot discorrent per la Depressió 
Prelitoral Catalana, per on serpenteja entre Olesa de Montserrat i Martorell.  Després, aquest 
riu a Martorell (després de rebre l´Anoia per la seva dreta), penetra a la Serralada Litoral 
Catalana, i s’encaixa tot formant un congost, entre els materials paleozoics, que hi ha als turons 
del Telègraf i del Pairet (en aquest darrers, situat a la dreta del riu, hi ha a més a més una 
cobertura triàsica del Buntsandsteim, la qual es fa ben palesa). Després del congost, el riu torna 
a penetrar dintre de la depressió, tot just després de sobrepassar la Falla del Llobregat. Així, 
circula per l´esmentada depressió, passant pels peus d´on ara ens trobem. 
 

 
PARADA 2. L’ANTIGA TEULERIA DE CAN POAL (terme municipal de 
Terrassa, comarca del Vallés Occidental). (Full 392). 
 
 Després de fer l’aturada anterior, ens cal arribar a Castellbisbal, per tal de continuar 
després cap a Terrassa. Hi arribarem per la carretera que ve de Martorell. Just en arribar-hi, i en 
arribar al lloc d´on eix la carretera que se’n va cap a Manresa, podem fer una nova aturada, a 
uns 10 Km de l’anterior.  
 

Aquest recorregut l’hem fet íntegrament per la Depressió Prelitoral Catalana (que en 
aquest indret es la Depressió del Vallès). Aquest indret on fem l’aturada es troba situat al bell 
mig de la Depressió Prelitoral Catalana, prop de la seva vorera septentrional. Així, en aquest 
lloc es troben uns afloraments dels materials del Miocè, els quals es troben constituïts per unes 
argiles gris-blavoses i groguenques. Parcialment, es troben recobertes per terrenys quaternàries, 
de caràcter detrític. 
 

Aquests nivells van ésser explotats, fins fa poc temps, de cara a la seva utilització per 
una teuleria propera. Actualment es troba aturada, alhora que el seu edifici s’ha rehabilitat per a 
altres utilitats. 
 
 
PARADA 3. CAMÍ DE CAN GUITART, Km 3´8, CARRETERA B-122, (terme 
de Terrassa, comarca del Vallès Occidental). (Full 392). 
 

Des de la parada anterior, caldrà travessar Terrassa, per tal d’agafar ara la carretera B-
122, la qual es dirigeix cap a Rellinars i cap a Manresa. Per aquesta ruta, en arribar a les 
immediacions del seu Km 3´8, caldrà fer la present aturada, a uns 5 Km de l’anterior. 
 

En aquest recorregut, hem continuat circulant per la Depressió Prelitoral Catalana. I, 
més endavant, en passar pels voltants de Ca n´Amat de la Muntanya, hem entrat a la Serralada 
Prelitoral Catalana, on ara ens trobem situats. No hem vist la Falla Nord del Vallès-Penedès, la 
qual posa en contacte ambdues sots unitats del Sistema Mediterrani, en trobar-se coberta pels 
materials quaternàries. 
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En aquest indret apareixen uns aflorament dels nivells esquistosos (sovint molt clorítics) 
del Paleozoic, els quals pertanyen possiblement a l´Ordovicià (ITGME 1975). aquests materials 
formen part de l’encavalcament de la Serra de les Pedritxes. Aquest encavalcament avença uns 
4-5 Km cap al NW, i cobreeix als materials mesozoics triàsics, que hem vist a la segona 
aturada; i també als cenozoics eocènics, de la tercera aturada. 
 
 
PARADA 4. COLLADA DE L’OBAC, CARRETERA B-122, 
INMEDIACIONS DEL Km 9´8, (termes de Rellinars i de Terrassa, comarca del 
Vallès Occidental). (Full 392). 
 

Des de la parada anterior cal continuar per la carretera B-122, tot anant cap al proper 
poble de Rellinars. En arribar a les immediacions del seu Km 9´8, a uns 6 Km de l’anterior, cal 
fer la present aturada. 
 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials paleozoics esmentats a la parada 
anterior. Cap als voltants del Km 7, hem creuat el front de l’encavalcament de la Serra de les 
Pedritxes, mitjançant el qual els materials paleozoics cobreixen al eocènics. Tot i així, no l’hem 
vist, en trobar-se cobert pels depòsits quaternàries de "piededimonte".  
 

Més endavant, hem començat a trobar nivells de conglomerats rogencs, els quals formen 
part del ventall al·luvial de Sant Llorenç del Munt - Serra de l´Obac, de la Formació 
Montserrat. Aquests, són precisament els materials que es veuen en aquest indret. Aquests 
materials, ja forment part de la Depressió Geològica de l´Ebre. en la quall ara ens trobem. 
 

També cal dir, que des d’aquí es fa palesa una bona visió dels relleus de la serra de les 
Pedritxes (situada al SE), i també de la Serra de l´Obac (situada a llevant). I tanmateix de la 
Carena del Teix (al SW), la qual enllaça amb les Cingles de Vacarisses.  
 
 
PARADA 5 - CONDICIONAL. PONT SOBRE EL TORRENT DELS CELLERS, 
CARRETERA B-122, (terme de Rellinars, comarca del Vallès Occidental). (Full 
392). 
 

Des de la parada anterior, cal acabar d’arribar a Rellinars. Després, cal seguir per la 
carretera B-122, per tal d’arribar a les immediacions del Km 18. En aquest indret, farem una 
parada, a uns 8 Km de l’anterior.  
 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials de la Formació Montserrat, de 
l´Eocè, esmentats a la parada anterior, i constituïts per nivells de conglomerats. Més endavant, 
prop de Rellinars, hem començat a trobar uns nivells de gresos i de lutites rogenques, també de 
l´Eocè, les quals pertanyen a la Formació Pontils. 
 

Aquests darrers, són precisament els materials que es troben pels indrets on fem la 
present aturada. Tot i així, aquí es fan clarament palesos uns nivells de travertins, molt 
terrígens, els quals pertanyen al Quaternari. 
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PARADA 6. SANT CRISTÒFOL DE CASTELLBELL, (Castellbell, terme de 
Castellbell i el Vilar, comarca del Bages). (Full 392). 
 

Des de la parada anterior, cal seguir per la carretera, tot anant ara cap a Castellbell i el 
Vilar, deixant en aquest recorregut el Vallès Occidental i entrant ara a la comarca del Bages. En 
arribar a Castellbell, ens caldrà anar cap al Turó de Sant Cristòfol, agafant inicialment la 
carretera cap a Manresa. Poc després d’agafar-la es trobarà el camí de terra que es dirigeix cap a 
l’església de Sant Cristòfol de Castellbell. Caldrà agafar-lo per tal de fer una fillola anant cap a 
l´esmentada església, tot recorrent uns 9`5 Km, des de la parada anterior, feta prop de Rellinars, 
al Vallès Occidental encara. 
 

En tot aquest breu recorregut, des de la cruïlla de carreteres, es van tallant els nivells de 
calcolutites grisenques, alternant amb nivells de gresos, tot constituint la Formació Collbàs. 
També, entre aquests materials, es troben alguns nivells de calcàries, com el que es fa palès als 
dempeus del castell enturonat de Castellbell, nivell del qual ja n’he parlat a les parades 
anteriors. Des d´aquest indret, a l’esplanada de l’església, es pot fer una bona observació de 
l´anomenat meandre de Castellbell, descrit pel riu Llobregat, entre els materials de la Formació 
Collbàs. Aquest indret constitueix un altre espai d’interès natural del Bages (ICHN, 1997). 
 

Per d’altra banda, des d´aquest indret, i mirant cap a la propera autopista (situada a 
l’altra banda del riu), es poden observar les emprentes d´una important esllavissada succeïda a 
l´hivern de l’any 1994, en caure blocs dels nivells d’aquestes calcàries (on ara som), sobre 
l´esmentada autopista. 
 
 
PARADA 7. TRENCALL DEL BURÉS I DE MARGANELL, (el Burés, terme 
de Castellbell i el Vilar, comarca del Bages), (Full 392). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar fins a la cruïlla amb la carretera que procedeix del 
Borràs i que se’n va a enllaçar amb la C-1411. Després, cal seguir, per sota del viaducte, per tal 
d’arribar a la cruïlla que hi ha a l´altra banda del mateix. Aquí, es pot fer una nova aturada, 
després de recórrer uns 0´6 Km, des de la parada anterior. 
 

Des d´aquest indret, i mirant cap a al marge de la carretera, a la cruïlla, per sota del 
viaducte de la C-1411, es poden veure unes interessants estructures. Així, es fan clarament 
palesos els nivells de calcolutites grisenques, els qual pertanyen a la Formació Collbás. Aquests 
nivells es troben en contacte, per falla, amb uns nivells de calcolutites rogenques, alternant amb 
gresos, que pertanyen a la Formació Pontils.  
 

El contacte entre uns i altres, molt nítid, es realitza per falla, la qual es fa ben palesa des 
de l´indret  on ara ens trobem situats. 
 
 
 
EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 
L’ITINERARI 
 
__________________________________________________________ 
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