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Capítol 3
DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI

3.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
El Barranc de Tordó es troba al municipi de La Vansa i Fòrno ls localitzat a la comarca
de l’Alt Urgell, província de Lleida, a la zona meridional del Pirineu Oriental. Per
accedir- hi s’ha d’arribar a Tuixén. Des d’aquí hi ha dos camins per arribar. S’hi pot
accedir utilitzant dos itineraris diferents:
-

Itinerari nº1: Des de Barcelona, prendre la C-58 direcció Manresa, al arribar a
terrassa continuar per la C-16 i al arribar a Collet agafar la B-400 fins a Tuixén.
Des de Tuixén, seguint una pista de muntanya actualment asfaltada fins Sorribes
i finalment un desviament a Padrinàs. La localitat de Padrinàs es troba a la part
baixa del barranc de Tordó, gairebé ja a la confluència amb el riu Fred. Des de
Padrinàs cal, doncs, pujar a peu fins a la zona de la cicatriu.

-

Itinerari nº2: L’altra manera d’arribar és continuar, des de Tuixén, per la
carretera LV-4012 i poc després de passar el petit municipi de El Corral del
Càrreu trobarem a la dreta una pista de muntanya asfaltada que voreja el Parc
Natural de Cadí que ens porta directament a la cicatriu, cosa que fa que no calgui
caminar per arribar a la zona.
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Figura 3.1. Situació general de la zona d’estudi

N

El barranc de Tordó és una de les conques de primer ordre que drenen el vessant
nordoccidental de la Serra del Port del Comte. El barranc és tributari del riu Fred,
afluent del riu Lavansa. La fita superior de la conca es troba situada a 2278 metres
d’alçada i la inferior a 1100 metres. La zona on es va produir les inestabilitats no inclou
la totalitat de la conca, òbviament. Aquestes es van enregistrar a la meitat superior de la
conca.
La precipitació anual mitjana és de 1080 mm. Els màxims valors de pluja normalment
s’enregistren els mesos de novembre, desembre i gener. És freqüent que en un mes es
superin els 200 mm. La neu és present de novembre a maig a les parts més elevades de
la conca, gairebé tots el anys. Els hiverns son rigorosos, amb temperatures mínimes que
arriben als -20 ºC, i els estius acostumen a ésser frescos.
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Figura 3.2. Mapa topogràfic a escala aproximada 1:60000 (ICC).
Itinerari nº2 d’accés a la zona d’estudi

3.2. CONTEXT GEOLÒGIC
Ens situem, geològicament, a la zona externa meridional del Pirineu oriental. La zona es
troba a cavall entre dues unitats estructurals, El mantell del Port del Comte i el mantell
del Cadí. Aquests mantells inclouen materials del sòcol hercínic i de la cobertora,
constituïda fonamentalment per materials mesozoics i paleògens. Més concretament, a
l’entorn més proper de la zona d’estudi, únicament afloren materials de la cobertora,
que estan representats per formacions del Triàsic, Cretàcic superior (Garumnià) i una
potent sèrie eòcena que arriba a tenir uns 3000 metres de potència (veure figures 3.3 i
3.4).
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Figura 3.3. Full 254 (Gòsol) del mapa geològic a escala aproximada 1:250 000 (ICC)

Figura 3.4. Full 254 (Gòsol) del mapa geològic a escala aproximada 1:50 000 on s’hi
aprecia una cartografia geològica més detallada (ICC)
PLEISTOCÈ – HOLOCÈ
Clasts angulosos, sorres i llims.
Qvl Ventalls al·luvials antics
degradats.
PALEÒGEN. EOCÈ
Calcàries micrítiques. Formació
PEcp2
Armàncies. Lutecià.
Calcàries micrítiques. Formació
PEcp1
Penya-Terrades. Cuisià.
PALEOCÈ – EOCÈ
Margues grises. Formació
PEci Corones indiferenciada. IlerdiàCuisià.
PPec Calcàies i dolomies. Ilerdià.

Barranc de Tordó

MESOZOIC. CRETÀCIC
SUPERIOR
Calcàries, lutites i
Kgp margocalcàries. Fàcies
Garumnià.Maastrichtià.
Calcàries sorrenques. Campanià
KMca
terminal. Maastrichtià.
Calcàries i margues amb
Kscm
lacazina. Santonià inferior.
TRIÀSSIC – JURÀSSIC
Calcàries i dolomies. RetiàTJcd
Dogger.
Bretxes carbonàtiques . RetiàTJb Lias.

14

Capítol 3 –Descripció de la zona d’estudi
3.2.1. L’estructura
El tall geològic J-5 travessa el Port del Comte al Sud i l’acabament occidental del
mantell del Cadí al Nord. Entre ambdues zones, els mantells de les Serres Marginals,
del Montsec i de Bòixols mostren unes relacions de tall complexes. A l’extrem nord del
tall, la unitat del Montsec de Tost encavalca a les calcàries eocenes del mantell del Cadí.
El tall es recolza, a la part sud, per l’anticlinal de Puig-reig i Oliana, i per la continuació
de l’avantpaís sota el mantell del Port del Comte. La correcta interpretació de
l’estructura del mantell del Port del Comte és molt important per conèixer l’evolució del
límit entre el Pirineu oriental i central (Vergés, 1999).
Es descriu l’estructura de Sud a Nord des de l’avantpaís, el Mantell del Port del Comte,
el mantell del Cadí, els mantells de les Serres Marginals i de Bóixols i, finalment, la
unitat del Montsec de Tost.
L’avantpaís
De l’avantpaís es representa, al tall J-5, la geometria de tascó de la part frontal de
l’anticlinal de Puig-reig. Les capes de la Fm. de Solsona descriuen un anticlinal de
flancs suaus i ordenats.
El flanc Nord, per sota del tascó, s’observa la sèrie eocena amb, a la base, les calcàries
amb alveolines, les margues de l’Eocè mitjà i les de l’Eocè mitjà-superior de la Fm.
d’Igualada i els conglomerats de l’Eocè superior de la Fm. de Solsona.
El mantell del Port del Comte
La sèrie estratigràfica del mantell del Port del Comte està constituïda per materials
mesozoics i cenozoics d’uns 1000 m. de potència (Guerin- Desjardins i Latreille, 1962;
Solé Sugrañes, 1973; Vicens, 1992). El mantell té una geometria triangular
característica i presenta relacions de tall complexes per tots els costats. A l’Est,
encavalca amb el mantell del Cadí per mitjà de l’encavalcament del Cardener. Al NE i
NW està encavalcat per les Serres Marginals. A l’Oest pel mantell del Montsec amb
l’encavalcament de l’Alzina i al Sud encavalca amb l’avantpaís per mitjà de
l’encavalcament del Port del Comte.
L’estructura interna està formada per un conjunt de plecs i encavalcaments
desenganxats per sobre del Triàsic. Aquests plecs tenen una direcció constant NE-SW,
paral·lela al límit NW del mantell (Guerin- Desjardins i Latreille, 1962; Solé Sugrañes,
1973).
L’anticlinal del Roc de la Pena constitueix l’estructura NW del mantell del Port del
Comte. Té la particularitat de tenir roques del Juràssic en els seu nucli, fet que és únic
en el mantell del Port del Comte.
La disposició de les calcàries de l’Eocè del flanc Nord del mantell cabussen cap al Nord
sota les làmines tectòniques del mantell de les Serres Marginals. Aquest fet permet
enllaçar-les amb les que afloren a les finestres tectòniques de Lavansa i amb les del
mantell del Cadí (veure figura 3.5). Per tant, el mantell del Port del Comte presenta el
flanc Sud del mantell del Cadí.
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Figura 3.5. Mapa estructural de la zona d’unió entre els mantells del Cadí, Montsec de
Tost i Pedraforca-Bóixlos. Basat en Solé Sugrañes i Santanach (1970) i cartografies de
Jaume Vergés i Masip (1999) geològic a escala aproximada 1:250 000. La línia
continua gruixuda sense triangles representa l’encavalcament inferior de la Unitat
Sudpirinenca Central constituïda per roques del basament (unitat del Montsec de Tost)
i de la cobertora (unitats del Pedraforca i Bòixols). Les línies continues amb triangles
representen els principals nivells de desenganxament - encavalcament dins dels
mantells del Cadí i Unitat Sudpirinenca Central. Gris fosc) Muschelkalk i Keuper; gris
mig) Basament; gris clar) Buntsandstein; Keuper; J+C) Juràssic i Cretaci inferior; C)
Cretaci superior; G) Graumnià; E) Eocè inferior

Mantell del Cadí
El mantell de Cadí està constituït en aquesta transversal per una sèrie mesozoica poc
potent i similar a la del mantell del Port del Comte (Vicens, 1992) i calcàries de l’Eocè
inferior (Masriera i Ullastre, 1985).
L’anticlinal i el sinclinal de Banyeres formen l’estructura interna del mantell de Cadí. A
l’Est del plec de Banyeres els materials mesozoics i eocens del mantell de Cadí formen
una estructura anticlinal amb direcció NE-SW que queda tallada al Sud per
l’encavalcament inferior de la Unitat Sudpirinenca Central. Aquest anticlinal constitueix
l’estructura més oriental del mantell de Cadí. A partir d’aquest, l’estructura del mantell
és la d’un monoclinal que cabussa cap al Sud.
Les calcàries de la Fm. del Cadí tornen a aflorar en dues petites finestres tectòniques
situades a les rodalies de Sorribes de Lavansa i al NW de la Barceloneta, ambdues
situades a la vall de Lavansa, per sota del Keuper del bloc superior de l’encavalcament
de Bòixols (Solé Sugrañes i Santanach, 1970). A l’extrem Nord del mantell del Cadí
aflora la sèrie del Muschelkalk i Keuper. Les sèries del Permià i del Buntsandstein,
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discordant amb l’anterior, tenen una potència de 1600 m. (Hartevelt, 1970; Gisbert,
1980) i es disposen discordantment sobre les roques paleozoiques del basament.
Figura 3.6. Tall J-5 representat a la figura 3.5. De Sud a Nord, la geologia profunda
del flanc Nord de l’anticlinal de Puig-reig. El mantell del Port del Comte forma la
continuació meridional del mantell del Cadí. Per sobre d’aquest, la Unitat
Sudpirinenca Central està lligada a la unitat de basament de Montsec de Tost. El
desenganxament situat al Triàsic presenta estructures de doble vergència Nord i Sud.
El Juràssic que aflora a l’anticlinal del Roc de la Pena s’ha tasconat cap al Nord i cap
al Sud ja que no hi ha afloraments d’aquests materials en aquestes direccions. El tall
geològic s’ha representat a l’escala aproximada 1:200000 (vertical i horitzontal)
(Vergés, 1999)

Mantell de les Serres Marginals
La sèrie que aflora a les unitats de les Serres Marginals està formada per Keuper,
Juràssic, dipòsits de Bauxites discordants, Cretaci superior discordant, Fm. deTremp
(Garumnià) i Eocè inferior. En conjunt, la sèrie té una potència inferior a 900 m. Al tall
J-5 el mantell de les Serres Marginals està format per 3 làmines tectòniques que
repeteixen una sèrie molt similar.
Mantell de Bòixols
El mantell de Bòixols encavalca directament les làmines tectòniques del mantell de les
Serres Marginals per mitjà de l’encavalcament de l’Alzina de direcció NE-SW.
Mantell del Montsec de Tost
La unitat del Montsec de Tost estudiada des d’antic (Fallot in: Jacob et al., 1926;
Dalloni, 1930), està formada per roques del basament juntament amb la seva cobertora
mesozoica i està emplaçada per sobre dels materials secundaris i eocens del mantell del
Cadí.
El basament està format per roques del Silurià (que constitueix el nivell basal de
desenganxament de la unitat), Devonià i Carbonífer, amb una estructura interna
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complexa formada per encavalcaments i plecs amb clivatge de pla axial, d’edat
herciniana (Solé Sugrañes i Santanach, 1970). Sobreposada a aquesta estructura
herciniana els materials del basament presenten una estructura de dúplex alpina que
involucra el Buntsandstein. L’encavalcament de sostre se situa a la base del Keuper.
L’encavalcament inferior de la unitat és subhoritzontal tal i com es pot deduir de la seva
forma cartogràfica. Puja en la sèrie de bloc inferior des dels materials del Muschelkalk i
Keuper a l’extrem Nord i Oest fins a l’Eocè inferior de la zona de Banyeres (figura 3.5).
Al SE limita amb el Juràssic i amb el Cretaci inferior corresponents al mantell de
Bòixols.
Si ens fixem en la figura 3.2. s’observa que el barranc de Tordó té una direcció
paral·lela (SSW-NNE) a la dels encavalcaments que posen en contacte el mantell del
Port del Comte i l’avantpaís, encavalcaments que es poden apreciar a les figures 3.3 i
3.4.

3.3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DEL BARRANC DE TORDÓ
La zona esllavissada coincideix amb la formació del col·luvió que a la figura 3.4 es
representa amb la simbologia de contacte discordant composat per un material del
Quaternari, concretament del Pleistoce – Holocè (Q vl) que l’ICC defineix com a clasts
angulosos, sorres i llims amb morfologia de ventall al·luvial antic degradat. Aquest
col·luvió, format per dinàmica fluvio-torrencial, és comú a les valls de geometries en V,
de forts pendents. Però la morfologia de la zona s’explica de manera més detallada al
capítol següent.
Es van realitzar observacions de material corresponent al substrat. En concret, es van
localitzar 3 afloraments a la zona del barranc (veure figura 3.7). Si caminem per la pista
rural, al nord de la cicatriu del gran moviment rotacional podrem observar materials de
substrat (aflorament nº1). Es tracta d’unes calcàries que podrien correspondre a les de la
del Triàssic en estrats d’ordre decimètric d’orientació aproximada 120º i un
cabussament estimat de 45º cap al NNE (veure figura 3.8a i 3.8b).
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Figura 3.7. Ortofotomapa, a escala aproximada 1:5000 facilitat per l'ICC, del barranc
de Tordó. S'hi ha situat els 3 afloraments observats

AFLORAMENT nº1
AFLORAMENT nº2

AFLORAMENT nº3

Figura 3.8. a) Vista general de l'aflorament nº1 situat a la mateixa pista forestal, al
nosrd del gran moviment rotacional. S'hi observen les calcàries estratificades. b) Vista
en detall de l'aflorament nº1 on s'hi aprecia un clivatge de les capes
a)
b)

Dins el barranc s’ha pogut observar un plec de tipus anticlinal (veure figura 3.9a i 3.9b)
format pel que podrien ser les bretxes carbonàtiques del Triàssic. La direcció i
cabussament del pla axial del plec és, aproximadament N, potser té uns 20º en direcció
NE, i és gairebé vertical i els flancs amb un cabussament lleuger d'uns 25º cap al NW i
45º cap al SE, aproximadament, el que indica un contacte discordant entre aquest dos
afloraments.
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Figura 3.9. Del substrat hi aflora un anticlinal que limita a l’oest els corrents
d’arrossegalls. a) Vista general de l'aflorament nº2. Al fons de la imatge les cicatrius
dels corrents d'arrossegalls. b) Imatge en detall del petit plec que es suposa secundari
del sistema de plecs que abunda a l'avantpaís
a)
b)

Si assumim que es tracta d'un material diferent a l'anterior i veient la disposició del plec
es podria explicar que aquest plec representa un plec secundari del plec de Puig-reig, del
sistema de plecs que apareixen a l'estructura de l'avantpaís, ja que la seva orientació és
pràcticament paral·lela a la del sistema.
Si creuem les cicatrius dels corrents d’arrossegalls en direcció SE trobem un tercer
aflorament que es pensa que està format pel mateix material que l’anterior. En aquest
cas es trepitja el sostre d’una capa que cabussa aproximadament uns 30º en direcció
NNW. Es creu que entre aquest aflorament i el que es troba a l'altre costat de la
inestabilitat hi podria haver un sinclinal, que representaria el "bressol" del col·luvió,
creant la morfologia de vall.
Amb la informació extreta dels mapes geològics de l'ICC, de l'estructura de la zona
extreta de Vergés 1999 i les observacions realitzades al camp es podria deduir que la
estructura local del barranc de Tordó és la d’un sistema de plecs, sinclinal just sota del
material mobilitzat i anticlinal format per les bretxes carbonàtiques del Triàssic, que
formen l'avantpaís, sistema que es troba encavalcat per les calcàries del Triàssic al NW,
que formen part del mantell del Port del Comte, mitjançant un encavalcament que
podria ser l'encavalcament del Port del Comte o pertànyer al sistema d'encavalcaments
del mantell.
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