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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICA PER LA 
COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL: DES DE 
VILADECAVALLS DEL VALLÈS AL MOLINOT A 
TORREBLANCA  
 

 

 

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. 

 

Pel que fa al recorregut d’aquest itinerari, considerem que hi alguns trams força 

perillosos, ja que es realitzen pel costat de la carretera de Terrassa a Manresa, tractant-se d’una 

via amb una forta circulació. Tot i així, es força interessant de realitzar-los, ja que la construcció 

d’aquest vial va deixar al descobert unes interessants estructures geològiques. 

 

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte envers de 

la natura, al llarg de tot el recorregut. 

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 
En aquesta ocasió, el recorregut de l’itinerari efectuarà un tall geològic al llarg de la 

comarca del Vallès Occidental, tot remuntant en bona part el torrent del Llort, entre la població de 

Viladecavalls del Vallès i el Coll Cardús. Així, el recorregut de ĺ itinerariu s’iniciarà a la 

Viladecavalls del Vallès, des d´on s’anirà cap al Coll Cardús, i cap a Vacarisses, on finalitzarà 

aquest recorregut.  

 

D´aquesta manera, el recorregut s’iniciarà al bell mig de la Depressió Prelitoral Catalana, 

on es troben situades les dues primeres poblacions esmentades, circulant-se per aquesta sots-unitat 

del Sistema Mediterrani, fins a sobrepassar ĺ Estació de la RENFE, a Viladecavalls del Vallès.   Tot 

seguit, el recorregut s’endinsarà per la Serralada Prelitoral Catalana (també del Sistema 

Mediterrani), per la qual es discorrerà fins poc abans d’arribar a l’entrada del Túnel de Coll Cardús.  

 

I, finalment, des d’aquest darrer indret, l’itinerari discorrerà per la Depressió Geològica de 

l´Ebre, on es troba situada la població on finalitzarà el recorregut de l’itinerari, Torreblanca del 

municipi de la vila de Vacarisses. 

 

Per d’altra banda, la totalitat del recorregut es situarà dintre d’una sola comarca, la del 

Vallès Occidental, la qual pertany a la Regió de Barcelona. 
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OBJECTIUS FONAMENTALS 

 

Els objectius generals del present itinerari, es centraran en els següents aspectes geològics i 

mineralògics: 

 

1.- Estudi i observació de ĺ estructura de la Depressió Prelitoral Catalana, que tallarem per 

les immediacions de ĺ Estació de Viladecavalls del Vallès. En aquest sector, aquesta depressió 

forma part de la denominada Depressió del Vallès. I alhora, farem ĺ estudi i descripció dels 

materials miocènics que formen part de la Depressió Prelitoral Catalana. Aquests materials 

pertanyen en tots els casos al Miocè Superior, trobant-se sovint recoberts per terrenys detrítics del 

quaternari. 

 

2.- Estudi de ĺ estructura de la Serralada Prelitoral Catalana, que es tallarà entre les 

immediacions de ĺ Estació de Viladecavalls del Vallès, i pels voltants de l’entrada al Túnel de Coll 

Cardús. Tot i que la tornarem a trobar més endavant, prop de Vacarisses, a la Serra de Coll Cardús, 

tot formant enllà part de ĺ Encavalcament de les Pedritxes. 

 

3.- Estudi i descripció dels materials paleozoics (fonamentalment de ĺ Ordovicià), i també 

dels mesozoics (representat sempre pel triàsic, representat aquí gairebé en tots els seus trams), els 

quals formen part dels afloraments de la Serralada Prelitoral Catalana. 

 

4.- Estudi i observació de ĺ estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre, la qual es 

tallarà entre les immediacions del Túnel de Coll Cardús i la població de Torreblanca on finalitzarà el 

recorregut del present itinerari.  

 

5.- Estudi i descripció dels materials cenozoics (exclusivament del Paleocè i de ĺ Eocè), que 

formen part dels afloraments de la Depressió Geològica de l´Ebre, per entre els quals discorrerà el 

recorregut de l’itinerari  solament pels seus trams finals. Aquests materials pertanyen 

fonamentalment a les següents unitats lito-estratigràfiques, donades de Sud a Nord: Formació 

Cairat,  Formació Carme i Formació Montserrat. 

 

6.- Estudi i descripció de les relacions entre les unitats i les sotsunitats geològiques 

acabades d’esmentar, al llarg del present recorregut, i en especial de l’extrem occidental de 

ĺ Encavalcament de les Pedritxes, per on discorrerà el recorregut de l’itinerari, en molts dels seus 

trams. 

 

7.- Observació de les terrasses del torrent del Llort, al llarg del tram situat entre 

Viladecavalls del Vallès. i l’entrada al Túnel de Coll Cardús.  

 

9.- Observació del xaragalls desenvolupats, entre els materials cenozoics i quaternaris, a 

ĺ Estació de la RENFE, de Viladecavalls del Vallès. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS  

 

Pel que fa antecedents bibliogràfics, relacionats amb altres itineraris, que discorren per 

indrets pels quals ho farà el recorregut del present itinerari, farem esment dels següents: 

MASACHS et altri (1981) i MATA-PERELLÓ (1984, 1996 i 2009). 
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En relació amb els trets geològics generals, i en especial dels relacionats amb el recorregut 

del present itinerari, farem esment dels dos treballs següents: GUIMERÁ et altri (1992) i RIBA et 

altri (1976). També farem esment del treball de ĺ IGME (1984), corresponent al full geològic per 

on discorre bona part del recorregut de l’itinerari. 

 

Pel que fa als pocs trets mineralògics dels indrets mineralitzats que trobarem al llarg del 

recorregut, farem esment del treball de MATA-PERELLÓ (1991), referit a la totalitat de 

Catalunya. Tanmateix farem esment del treball del mateix autor (MATA-PERELLÓ, 1994) 

referent a les mineralitzacions del Vallès Occidental. 

 

Tots aquests treballs i d’altres, es trobaran convenientment situats per ordre alfabètic, a 

l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES. 

 

 

 

RECORREGUT DE L’ITINERARI 
 

El recorregut de l’itinerari s’iniciarà a la població de Viladecavalls del Vallès, a la 

ĺ Estació de la RENFE a Viladecavalls del Vallès, on es farà una aturada, molt propera a la Falla 

Nord del Vallès-Penedè, la qual posa en contacte la Depressió Prelitoral Catalana, amb la 

Serralada Prelitoral Catalana.  Després, el recorregut de l’itinerari, es dirigirà cap a la carretera 

local que uneix Terrassa amb Manresa, per la qual continuarà l’itinerari a partir tara.  

 

Així, en arribar a ĺ esmentada carretera, es farà una fillola, per tal d’anar fins al Molinot, on 

es faran dues noves aturades. Tot seguit, el recorregut retornarà cap a la carretera abans 

esmentada, per la qual es continuarà fins a l’entrada al Túnel de Coll Cardús. En aquest tram, es 

faran tres noves aturades. Aquí, cal fer esment de la perillositat de les parades en aquest tram de 

la carretera, per la qual cosa caldrà tenir la màxima cura 

 

Tot seguit, el recorregut, sempre per la carretera abans esmentada, es dirigirà cap a la 

cruïlla amb la carretera que se’n va cap a Vacarisses. En aquest tram es farà una parada. I, tot 

seguit, el recorregut de l’itinerari es dirigirà cap als voltants de la població de Torreblanca, per on 

es faran les darreres aturades, la última ben prop del contacte amb la comarca del Bages.  

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 
 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie 

d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi donarem 

una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També indicarem el terme 

municipal i la comarca on es troba, que en tots els casos es tractarà sempre del Vallès Occidental. 

Per d’altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número del mapa 

topogràfic de la Cartografia Militar de España, a escala 1:50.000, on es troba situada la parada 

considerada. En aquesta ocasió utilitzaren solament el full 392 (o de Sabadell).  

 

Així doncs, la relació ordenada de les diferents parades que componen el recorregut del 

present itinerari, són les següents: 
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PARADA 1. ESTACIÓ DE LA RENFE DE VILADECAVALLS DEL VALLÈS, 

(terme municipal de Viladecavalls del Vallès, comarca del Vallès Occidental). (Full 

392). 
 

El recorregut de ĺ itinerari valdrà iniciar-lo en aquest indret, a ĺ Estació de la RENFE de 

Viladecavalls del Vallès, situada al Nord de la mateixa població.  

 

El recorregut, des de la carretera s’ha efectuat per entre els materials miocènics de la 

Depressió Prelitoral Catalana. Sovint es troben recoberts per dipòsits quaternaris. Així, en aquest 

indret, quasi escanyat pal pont de l’autopista A-18, apareixen uns afloraments dels materials 

eminentment detrítics del Miocè Superior, que es troben fortament inclinats, i alhora recoberts per 

terrenys quaternaris eminentment detrítics.  

 

 

PARADA 2. SERRA D´EN FONT, (el Molinot, terme municipal de Viladecavalls 

del Vallès, comarca del Vallès Occidental). (Full 392) 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per un camí, per tal d’arribar fins a la carretera que 

uneix terrassa amb Manresa. En arribar-hi, cap agafar un sentit septentrional, tot anant cap a la 

darrera ciutat esmentada. Per aquesta carretera acabada d’esmentar, cal recórrer uns 200 metres 

(entre els Kms. 2`85 i 3`05). Després cal agafar un camí, per la dreta, que descendeix cap al 

Molinot i cap al Torrent del Llort. A continuació, per aquest camí, cal recórrer uns 200 metres 

més, fins arribar a la base de la Serra d’en Font, on es realitzarà la present aturada. Així, s’haurà 

efectuat un recorregut aproximat als 1´5 Km. 

 

En aquest recorregut, a molt poca distància de deixar ĺ Estació de la RENFE de 

Viladecavalls del Vallès, hem començat a trobar uns afloraments de pissarres i d’esquistos 

paleozoics, els quals es troben molt alterats, i recoberts pels materials quaternaris  

 

Tot això significa que hem passat imperceptiblement de la Depressió Prelitoral Catalana 

(on érem abans), a la Serralada Prelitoral Catalana (on ara som). És a dir: hem travessat la falla 

que posa en contacte aquestes dues sotsunitats del Sistema Mediterrani. Aquí, aquesta falla es 

troba fossilitzada pels materials quaternaris, que la cobreixen.  

 

En arribar a la carretera, es continuen trobant els materials paleozoics acabats d’esmentar. 

Així, cap als voltants del Km 2´9 apareixen importants masses de psamites i d’esquistos, tallats per 

freqüents filonets de quars. En aquest indret,  els materials paleozoics descriuen un plec tombat, ben 

visible.  

 

Més endavant, poc després d’agafar el camí que condueix cap al Molinot, apareixen els 

materials triàsics del Buntsandsteim, (amb conglomerats silícics, nivells de gresos i de lutites 

rogenques). Aquests materials es troben en posició gairebé vertical, en contacte amb els materials 

del Paleozoic (probablement del Silurià). Tot i que en aquest canto del torrent aquests materials es 

troben en posició vertical, a l’altra banda del torrent tenen sols una inclinació de 45º. Tot seguit, cal 

travessar per aquest camí el Torrent del Llort, arribant finalment a la base de la Serra d’en Font. En 

aquest indret, es tornen a trobar els materials paleozoics (que pertanyen probablement al Silurià). 

Aquests materials es troben per sobre dels del Buntsandsteim, als quals encavalquen. 

PARADA 3. CARRETERA, Km 3´2, (terme municipal de Viladecavalls del 
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Vallès, comarca del Vallès Occidental). (Full 392). 

 
Des de la parada anterior, cal retornar a la carretera. I en arribar-hi, cal continuar en sentit 

septentrional. Poc després del retorn a aquesta ruta, en arribar al Km 3´2 de la mateixa, cal fer la 

present aturada, després d’un nou recorregut aproximat de poc més de 0´5 Km.  

 

En aquest recorregut, hem tornat a tallar els materials del Buntsandsteim, així com el seu 

contacte vertical amb els del Paleozoic. Després, i per la carretera, hem continuat trobant 

inicialment aquests materials paleozoics. Però ara, en arribar a ĺ indret de la present aturada, hem 

tornat a trobar el contacte verticalitzat, i els materials del Buntsandsteim a continuació.  

 

Aquests materials es troben formats per nivells de conglomerats silícics, amb còdols quasi 

exclusivament de quars, i amb matriu i ciment sorrenc.  També es troben, per sobre dels materials 

anteriors, carretera amunt, uns nivells de gresos (primer blanquinosos, i després rogencs). Més 

amunt, apareixen uns nivells de lutites rogenques, les quals es troben intensament replegades. Pel 

que fa als nivells de conglomerats silícics, cal dir que es troben molt fracturats. 

 

 

PARADA 4. CARRETERA, Km 3´8, (terme municipal de Viladecavalls del 

Vallès, comarca del Vallès Occidental). (Full 392). 
 

Des de la parada anterior,  cal continuar per la carretera BP-1213, anant sempre en sentit 

septentrional. En arribar a les immediacions del seu Km 3´8, cal fer una nova parada, després de 

recórrer uns 0`6 Km, des de la parada anterior. 

 

En aquest recorregut, s’han continuat tallant els materials rogencs del Buntsandsteim, cada 

cop menys gresencs i més rudítics. Aquests darrers es troben intensament replegats. En aquest 

indret s’observa un petit clap de l’encavalcament que hem vist a la parada anterior, i així apareixen 

els materials pissarrencs del Paleozoics per sobre dels rudítics del Buntsandsteim.  

 

 

PARADA 5. CARRETERA Km 4, (terme municipal de Viladecavalls del Vallès, 

comarca del Vallès Occidental). (Full 392). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar uns 200 metres per la carretera, tot anant cap al 

Nord. En arribar a les immediacions del Km 4, cal fer la present aturada. 

 

En aquest breu recorregut, hem trobat inicialment els materials rudítics rogencs del 

Buntsandsteim. I, poc després hem trobat el contacte amb uns nivells carbonatats que pertanyen al 

Muschelkalk Inferior. Aquests materials es troben molt inclinats, i alhora força tectonitzats. Poc 

més endavant es troba el contacte entre aquests darrers materials del Muschelkalk Inferior i els del 

Muschelkalk Mig, constituïts per nivells de gresos i de calcolutites (i lutites rogenques).  Tots 

aquests materials es troben en posició invertida, tot formant alhora una petita inflexió.  

 

En aquesta inflexió, es pot observar com es comporten d’una forma diferent els materials 

carbonatats (els quals es pleguen d’una forma més o menys homogènia, fracturant-se alhora), i els 

calcolutiítics rogencs (els quals es pleguen i es repleguen alhora 

PARADA 6. CARRETERA, Km 4´3 / Km 4´6, (terme de Vacarisses, comarca del 
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Vallès Occidental). (Full 392). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap al Nord, recorrent uns 300 m més, fins arribar a 

les immediacions del Km 4´3, on cal efectuar la present aturada. 

 

Des de la parada anterior, s’han anat tallant els materials del Muschelkalk Mig, els quals es 

troben constituïts per nivells de gresos i de lutites rogenques, molt similars a les del Buntsandsteim, 

que com aquelles es troben intensament replegades. Poc després es comencen a trobar uns nivells 

carbonatats, integrats per calcàries i dolomies, molt similars a les del Muschelkalk Inferior, que hem 

trobat abans. Aquests materials carbonats es troben intensament fracturats, amb nombroses falles i 

diàclasis. Tanmateix, es possible d’observar algunes inflexions, com la que es troba prop del Km 

4´35. 

 

Més endavant, cap els voltants del Km 4´6, es troba l’encavalcament dels materials 

anteriors sobre els terciàries del Paleocè-Eocè.  aquesta falla inversa ens produeix l’aparició d’un 

petit tascó entre els materials cenozoics. Aquest encavalcament constitueix el contacte entre la 

Serralada Prelitoral Catalana (del Sistema Mediterrani) amb la Depressió Geològica de l´Ebre.  

Cal dir que els materials terciàries, del Paleocè-Eocè, es troben constituïts per nivells de gresos 

rogencs, de conglomerats i de bretxes, amb calcolutites intercalades entre els materials anteriors. 

Tots ells, en conjunt, tenen un cabussament gairebé generalitzat cap al Nord. 

 

 

PARADA 7. ENTRADA A L’ABOCADOR D’ESCOMBRERIES, (terme de 

Vacarisses, comarca del Vallès Occidental). (Full 392). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera en direcció cap a Vacarisses, fins a 

quasi arribar al Túnel del Coll Cardús. Abans d’arribar-hi, es necessari prendre la carretera que es 

dirigeix cap a l’abocador d’escombreries de Terrassa. Tot seguit, si es possible, cal recórrer uns 200 

m, per aquesta carretera. Així, des de la parada anterior, s’haurà recorregut 1 Km, 

aproximadament. 

 

Després de fer la parada anterior, s’han anat tallant els materials inferiors del terciari, els 

quals pertanyen al Paleocè-Eocè. Aquests es troben formats per gresos i calcolutites rogenques, 

amb nivells de conglomerats poc potents. Aquests materials es continuen tallant quasi al mateix 

indret de la present aturada. A uns 200 m de la cruïlla, es troba el contacte mitjançant una falla 

inversa, entre els materials terciàries acabats d’esmentar, amb els nivells pissarrencs paleozoics 

(probablement del Silurià), que els encavalquen.  

 

Aquesta falla inversa és la continuació cap al Nord, de l’encavalcament  que hem vist a la 

PARADA 2, i també a la PARADA 4. Tot i això, en aquelles parades, es produïa entre el 

Paleozoic i el Mesozoic (representat pel Triàsic Inferior, pel Buntsadsteim); mentre que ara es 

produeix entre el Paleozoic i el Cenozoic (representat pel Paleocè-Eocè).  Per d’altra banda, des de 

ĺ indret de la present aturada, i mirant cap al Sud, es pot observar com la vall del Torrent del Llort 

segueix pràcticament el contacte occidental d’aquest encavalcament. Així, a la part oriental 

apareixen els materials paleozoics, situats sobre els terrenys mesozoics (primer). i sobre els 

terciàries (després); mentre que a la part occidental es troben els materials mesozoics lliurats de 

l’encavalcament, i superposats en part als cenozoics (com ja s’ha vist a la PARADA 6). 

 

PARADA 8. PONT DEL MIMÓ, (terme de Vacarisses, comarca del Vallès 
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Occidental). (Full 392). 
 

Des de la parada  anterior, cal retornar a la carretera, per tal de continuar cap al Nord, cap a 

Vacarisses. Així, es passarà per la foradada del Coll Cardús,  començant després a baixar cap a la 

Riera de Sant Jaume, tot seguint el Barranc de Coll Cardús. Després de sobrepassar el pont sobre la 

riera abans esmentada, es troba una cruïlla, de la qual surt el trencall que enllaça amb la carretera 

local d´Olesa de Montserrat a Vacarisses. En trobar-la, cal fer una breu fillola, tot anant cap al Sud, 

per tal d’arribar al Pont del Mimó, on es farà la present aturada, després de recórrer uns 4 Km, des 

de l’anterior. 

 

Des de la parada anterior, i fins aquí, s’han anat veient els nivells del terciari inferior, 

inicialment del Paleocè-Eocè, i ara ja pràcticament d’aquests darrer període. Aquests nivells es 

troben constituïts per nivells de gresos i de calcolutites rogenques, amb freqüents filades de 

conglomerats (així com de bretxes de fragments heteromòrfics i heterogènics). 

 

Des d’aquest indret, i mirant cap a ĺ ESE, es pot veure ĺ estructura del Coll Cardús, amb un 

clar encavalcament (el que hem vist a la PARADA 7), dels materials mesozoics del Triàsic per 

sobre dels terciaris del Paleocè-Eocè. 

 

 

PARADA 9. SERRA DE CARDÚS, LA CARENA LLARGA, (Torreblanca. 

terme municipal de Vacarisses, comarca del Vallès Occidental). (Full 392). 

 
Des de la parada anterior,  cal retornar a ĺ inici de la fillola, per tal de continuar cap a 

Vacarisses, per la carretera que procedeix d´Olesa de Montserrat i que passa per sota de la 

carretera de Terrassa a Manresa. Tot seguit, cal agafar, poc abans de sobrepassar el Km 2 de la 

carretera, el trencall que se’n per la dreta cap a ĺ Est, tot dirigint-se cap a la Carena Llarga. Així, 

caldrà passar per la Font de la Mercè, i per ĺ Alzina de Boixadell.   A uns 3 Km després d’agafar 

aquest trencall, i després d’haver deixat enrere la urbanització, tot arribant a una cruïlla de tres 

camins, caldrà fer la present aturada. Així, d´aquesta manera, s’haurà efectuat un recorregut proper 

als 5 Km, des de la parada anterior. 

 

En un principi, s’han continuat tallant els materials del terciari inferior, que pertanyen 

fonamentalment a ĺ Eocè. Aquests materials, de la Formació Carme, es troben constituïts per 

nivells de calcolutites rogenques, les quals es troben alternant amb gresos, també rogencs. Més 

amunt, prop de ĺ indret de la parada, els trams es fan cada cop més detrítics. En bona part del 

recorregut, i mirant cap a Vacarisses, es pot gaudir de l’observació dels Cingles de Vacarisses, 

desenvolupats sobre afloraments de nivells de conglomerats eocènics, i que veurem a la pròxima 

parada. En aquest indret, es tornen a trobar els nivells pissarrencs del Paleozoic, els quals 

encavalquen als cenozoics que hem anat trobant fins ara, al llarg de les dues parades anteriors. 

Aquests materials formen part del mateix encavalcament que hem trobat a la PARADA 7, i que 

alhora formen part de l’encavalcament de les Pedritxes, el qual fa desplaçar uns 4Km als materials 

del Paleozoic, per sobre dels del Cenozoic.  

 

Cal fer esment de que entre els afloraments del Paleozoic, que pertanyen probablement a 

ĺ Ordovicià, es troben molts bons exemples de knicks, així com de plecs en chevrón. Per d’altra 

banda, es troben intensament replegats, i alhora fracturats. 

AQUÍ FINALITZA EL RECORREGUT DE L’ITINERARI 
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