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DE L´ESTACIÓ DE CAPELLADES A LA POBLA DE 
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Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

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. 

 

Com de costum, creiem oportú de recomanar, que alhora d´efectuar el recorregut de 

l´itinerari es cerqui la informació més àmplia possible sobre l´estat dels trams del recorregut a 

realitzar, tant per pistes forestals, com per carreteres en mal estat de conservació o simplement 

per camins de terra. 

 

També recomanem tenir el màxim respecte de cara a la conservació del Medi Natural i 

del Medi Ambient, en tot moment, tant al llarg del recorregut d´aquest itinerari, com fora d´ell. 

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 

En aquesta ocasió, la major part del recorregut de l´itinerari discorrerà pel Sistema 

Mediterrani (i més concretament, ho farà per la Serralada Prelitoral Catalana, prop del seu 

contacte amb la Depressió Geològica de l´Ebre).  

 

Així, el recorregut s´iniciarà a l´esmentada Serralada Prelitoral Catalana, apropant-se 

molt a la Depressió Geològica de l´Ebre, arribant-se al contacte entre les dues unitats 

geològiques. Després, el recorregut transitarà exclusivament per la primera unitat geològica 

esmentada, per on finalitzarà a Capellades.  

 

Per d´altra banda, en aquest recorregut es transitarà a ponent del Mantell 

d´Encavalcament de la Serra de la Fembra Morta, transitant a la bora del riu Anoia. 

Precisament, prop d´aquest rei s´efectuaran diverses aturades 

 

Finalment, cal dir que la quasi totalitat del recorregut, discorrerà íntegrament per la 

comarca d’Anoia, discorrent pels termes de Capellades, la Pobla de Claramunt, la Torre de 

Capellades i Cabrera d´Anoia.  
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OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden 

concretar en els  següents aspectes generals: 

 

1.- Observació i descripció dels materials paleozoics (de l´Ordovicià); així com dels 

mesozoics (del Triàsic) que constitueixen la Serralada Prelitoral, dintre d´aquests sectors la 

comarca d´Anoia, a través dels indrets pels quals discorre el recorregut de l´itinerari. En aquest 

recorregut, transitarem per aquesta unitat entre Capellades, la Pobla de Claramunt, la Torre de 

Claramunt i Cabrera d´Anoia. Els materials paleozoics els trobarem als tres primers termes 

esmentats; mentre que els segons (els mesozoics del Triàsic) els trobarem a Capellades i a 

Cabrera d´Anoia, fonamentalment. 

 

2.-Observació i descripció dels materials terciaris (del paleogen) de la Depressió 

Geològica de l´Ebre, que constitueixen el subsòl de la comarca d’Anoia, pels indrets per on 

transcorre l´itinerari, pels voltants de la Pobla de Claramunt.  En concret ens referirem als 

materials de:  Grup Pontils (Formació Pobla de Claramunt i Formació Carme) i Grup Santa 

Maria (Formació Collbàs, Formació Igualada i Formació Tossa). L’itinerari transitarà per 

aquesta unitat entre la Pobla de Claramunt i les immediacions de Capellades. 

 

3.- 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. I 

especial l´Olistostroma dels Mollons, que veurem per les immediacions la Pobla de Claramunt. 

 

4.- Observació i reconeixement de diferents mineralitzacions situades a diferents indrets 

del recorregut de l´itinerari, com les les mineralitzacions filonianes de CaF2-PbS-FeS2 situades 

al terme de Capellades, les quals encaixen entre els materials paleozoics de l´Ordovicià, a la 

Serralada Prelitoral Catalana. 

 

 5.- Observació, si s´escau,  de les explotacions mineres efectuades sobre les 

mineralitzacions anteriors 

 

 6.- Observació de l´impacte produït sobre el Medi Natural, per les explotacions 

anteriors; i si s´escau de les restauracions dutes a terme, per tal d´aminorar aquest impacte 

produït. 

 

 7.- Observació dels diferents LIG (Llocs d’Interès Geològic) i LIPM (Llocs d’Interès del 

Patrimoni Miner), que es vagin trobant al llarg del recorregut de l´itinerari  

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

Pel que fa al recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent concret, de tipus 

bibliogràfic referent a la totalitat del recorregut del mateix. Tot i així , hi ha alguns antecedents 

parcials, relatius a trams de l´itinerari a: MASACHS et altri (1881) i a  MATA-PERELLÓ 

(1990b, 1991b, 1996a, 1996b, 1996c, 1997, 1998, 1999, 2005, 2008a, 2008b, 2008c i 2011).  

 

Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions d´aquesta comarca, farem esment del 
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treball MATA-PERELLÓ (1990a). També cal fer esment del treball de MATA-PERELLÓ 

(1991a), relatiu a les mineralitzacions catalanes en general.   

 

I, finalment, pel que fa a l´estructura geològica de la zona per la qual discorre el 

recorregut d´aquest itinerari, farem esment dels treballs de: GUIMERÀ et altri (1982)  i de 

RIBA et altri (1976). Ambdós treballs fan referència al conjunt dels Països Catalans. 

 

Tots aquests treballs referenciats, i d´altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a 

l´apartat dedicat a la BIBLIOGRAFIA.  

 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 

 

El recorregut de l´itinerari començarà i transcorrerà íntegrament per la comarca d´Anoia, 

Així s´iniciarà al terme municipal de Capellades, concretament a l´Estació dels FFCC de  

Capellades, per on es farà la primera aturada Després, el recorregut remuntarà el riu Anoia, tot 

seguint la carretera C – 15. Després, ens caldrà agafar el trencall  de la Pobla de Claramunt, 

cap on ens caldrà anar per fer diverses aturades. 

 

Tot seguit, ens caldrà baixar per la riba dreta del riu Anoia, passant per la Torre Baixa i 

per la Font de la Reina, a on arribarem seguint un camí de terra. Aquest camí transitarà per sota 

del Balcó de Capellades, arribant posteriorment a la carretera B – 224. En trobar-la, ens caldrà 

baixar fins arribar quasi al pont sobre el riu Anoia. Tot i així, abans de creuar el pont, trobarem 

la carretera local que es dirigeix cap a Cabrera d´Anoia, cap on ens caldrà anar-hi, per fer una 

nova aturada. 

 

Després ens caldrà retrocedir fins a la carretera B – 224, per tal d´anar ara cap el proper 

poble de Capellades. En arribar-hi, finalitzarà el recorregut d´aquest itinerari, després de fer les 

darreres aturades al Balcó de Capellades.    

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 

Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de PARADES, 

que tot seguit anirem veient. En cada una 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. També i com és habitual, en cada cas indicarem l´indret on s´efectua la parada, 

així com el terme municipal al qual pertany l´indret. Com en tots els itineraris, a continuació 

s´indicarà el nom de la comarca a la que pertany el municipi, tot i que en aquest itinerari, tots els 

municipis on es faran aturades es troben a la mateixa comarca, a la d’Anoia. 

 

També cal dir que el recorregut de l´itinerari s´inclourà dintre dels següents fulls, del 

"Mapa Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´IGC: 391 (dit d´Igualada), 392 

(dit de Sabadell)  i 419 (dit de Vilafranca del Penedès.). 

 

Així doncs, la relació ordenada de les aturades que composen aquest itinerari, són les 

següents: 



 6 

 

 

PARADA 1. ESTACIÓ DELS FFCC DE CAPELLADES, (terme municipal de 

Vallbona d’Anoia, o d´Igualada, comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

El recorregut de l´itinerari, cal iniciar-lo en aquest indret, situat a la riba esquerra del riu 

Anoia (baixant). Es troba a l´altra banda de la població anoienca de Capellades (però al terme 

de Vallbona d´Anoia o d´Igualada).   

 

En aquest indret, on es fa la present parada, es troben uns dels afloraments de 

granodiorites (més grisenques), i de granits (més rosats) de l´anomenat plutó de Vallbona. Entre 

ells es troben freqüents dics de pòrfirs. Cal dir que tant uns com altres es troben meteoritzats i 

transformats en sauló. Aquests materials, d´aspecte sorrenc, són explotats a diferents indrets 

propers com a material de construcció.  Per d´altra banda, cal dir que els materials granítics es 

troben en contacte amb unes llicorelles paleozoiques, a les quals els hi confereixen un cert grau 

de metamorfisme de contacte. 

 

Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap a l´altra banda del riu, es poden veure 

els afloraments dels travertins de Capellades. Aquests materials constitueixen l´anomenat balcó 

de Capellades, sobre el qual es troba la població que li dona dom. Més endavant, en altres 

aturades, ens centrarem en aquests afloraments. 

 
 

PARADA 2. CREU DE TERME DE LA POBLA DE CLARAMUNT, 

CARRETERA A IGUALADA. (terme municipal de la Pobla de Claramunt, 

comarca d´Anoia). (Full 391). 

 
Després de realitzar l´aturada anterior, cal baixar cap a la carretera B – 224 (la qual 

enllaça Vallbona d´Anoia amb Capellades). Quasi immediatament, ens caldrà agafar la carretera 

C – 15 (l´Eix Diagonal), per tal de remuntar el riu Anoia. Més endavant, en trobar el trencall 

que duu cap a la Pobla de Claramunt, ens caldrà agafar-lo. Poc després haurem de travessar 

quasi completament l´esmentat poble de la Pobla de Claramunt, seguint ara la vella carretera  

C – 244, procedent de Vilanova del Camí.  Poc després de sobrepassar el poble, arribarem a la 

Creu de Terme, situada al costat dretà de la carretera. En aquest indret, situat a menys de 0´5 

Km del poble, caldrà fer la doble present parada. Així, des de la parada anterior, haurem 

recorregut uns 10 Km i escaig. 

 

En aquest recorregut, hem anat circulant en tot moment per la Serralada Prelitoral 

Catalana (la unitat més externa del Sistema Mediterrani). Així, haurem anant trobant 

afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià, amb freqüents filonets de quars. Tot i que 

a l´inici del recorregut, haurem trobat afloraments de les granodiorites que hem vist a l´aturada 

anterior. Per d´altra banda, haurem passat al costat d´una mineta, situada enfront de Capellades. 

Es tracta d´una petita explotació dedicada a l´extracció d´una mineralització filoniana de 

GALENA, ESFALERITA, PIRITA, FLUORITA. PARADA 1 - BIS 

 

Per d´altra banda, en els primers trams del recorregut, haurem trobat afloraments dels 

travertins de Capellades, per sota dels quals transcorre el riu Anoia.  Aquests travertins 

constitueixen un dels LIGS (Llocs d’Interès del Patrimoni Geològic) més interessants de la 

comarca d´Anoia. 
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Ara, en aquest indret es pot veure un magnífic contacte entre la Serralada Prelitoral 

Catalana (la unitat més externa del Sistema Mediterrani) i la Depressió Central (de la 

Depressió Geològica de l´Ebre). Aquest contacte es realitza per falla inversa, a través d´un 

encavalcament de la primera unitat geològica sobre la segona unitat. FOTOGRAFIA 1. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 
Encavalcament de la Creu de Terme, de Capellades.  

Els materials rogencs són eocènics i pertanyen a la Formació Carme (de la Depressió Geològica de l´Ebre). Els 

grisos que se´ls hi posen sobre, són paleozoics, de l´Ordovicià (Serralada Prelitoral Catalana) 

 

Aquest accident es situa al llarg del Riu Anoia. En efecte, a l´altra banda del riu, front a 

la Pobla de Claramunt, es troben uns afloraments que pertanyen al Paleozoic (possiblement a 

l´Ordovicià), i consisteixen en unes llicorelles grisenques. Mentre que, a la banda del riu on ens 

trobem, apareixen al sud del poble els nivells detrítics rogencs, abans esmentats, de la Formació 

Pobla de Claramunt. Més amunt s’hi troben els de la Formació Carme (com els anteriors, del 

Grup Pontils). Mentre que ara, al nostre darrera hi ha els de la Formació Collbàs (del Grup de 

Santa Maria), com ja hem dit abans. 

 

A l´altra banda de la nostra posició, es pot veure com els materials paleozoics (de la 

Serralada Prelitoral) encavalquen als cenozoics (de la Depressió Central). Aquests darrers són 

els nivells grisencs de gresos i de calco lutites de la Formació Collbàs. També es pot veure  com 

apareix un tascó de materials rogencs (del Buntsandsteim), que es encavalcat per les llicorelles 

paleozoiques, i que encavalca als materials cenozoics. 

 

 

PARADA  3.  ELS MOLLONS (terme municipal de la Pobla de Claramunt, 

comarca d´Anoia). (Full 391). 

 
Aquesta aturada la farem al mateix indret de l´anterior; és a dir: al costat de la Creu de 
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Terme de la Pobla de Claramunt Així, des de l´indret on ara som, mirant cap l´ENE es poden 

veure els Mollons. Es tracta d´una interessant estructura. Efectivament, és un Olistòlit. Així, 

l´Olistostroma del Mollons es caracteritza per estar format per una massa de calcàries 

mesozoiques triàsiques. Incorporades per despreniment (succeït a l´Eocè) entre els materials 

eocènics de la Formació Collbás. Sense cap mena de dubte, és un dels olistòlits més 

interessants de Catalunya, i constitueix un indret molt important del Patrimoni Geològic de la 

Catalunya Central i en especial del de la Comarca d´Anoia. FOTOGRAFIES 2 y 3. 

 

  

 
 

FOTOGRAFIA 2 
Els Mollons, des de la Creu de Terme de la Pobla de Claramunt. 

Els materials de la cinglera originàriament eren del triàsic mig, del Muschelkalk, 

 i ara es trobarien a la Serralada Prelitoral Catalana. Però, ara formen un olistòlit, i es troben entre ens materials 

eocènics de la Formació Collbàs (Depressió Geològica de l´Ebre) 
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FOTOGRAFIA 3 
Un altre aspecte dels Mollons 

PARADA 4 - CONDICIONAL. CASTELL DE LA POBLA DE CLARAMUNT, 

(terme municipal de la Pobla de Claramunt, comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

Després de realitzar l´aturada anterior, cal travessar la població de la la Pobla de 

Claramunt. Quasi a la sortida del poble es trobarà el camí – carreter que puja cap al Castell 

de la Pobla de Claramunt. En arribar dalt del turó, caldrà fer una nova aturada, si s´escau, a 

uns 3 Km de l´anterior.   

 

En aquest recorregut, hem anat travessant els materials cenozoics esmentats a la 

parada anterior. Aquests són els que es troben a l´indret de l´aturada, on ara ens trobem 

situats. 

 

Des d´aquest indret, pot fer-se una interessant observació dels materials cenozoics que 

reblen la Depressió Geològica de l´Ebre. Tanmateix es pot veure l´encavalcament del que hem 

parlat a la parada anterior. Així com tot el conjunt del Mollons, a llevant d´on ara som.  

 
 

PARADA 5. CONGOST DEL RIU ANOIA, BARRI DE LA RATA, (terme 

municipal de Capellades, comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar per la carretera C-242, fins arribar a la Torre 

Baixa. Des d´aquí caldrà anar cap a Capellades, però passant pel Barri de la Rata, passant per 

sota de l´anomenat Balcó de Capellades, per on farem una nova aturada. Així, des de la parada 

anterior, s´haurà efectuat un recorregut proper als 7´5 Km, per tal d´arribar fins on ara som. 

 

 Des de la parada anterior, primer haurem anat travessant afloraments dels materials de la 

Formació Collbás. Després haurem trobat els afloraments dels trams detrítics de la Formació 

Pobla de Claramunt (del Grup Pontils), ja de la Depressió Geològica de l´Ebre. Tot i així, en 
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quasi arribar a l´Eix Diagonal, haurem començat a trobar de nou els materials paleozoics de la 

Serralada Prelitoral Catalana, on ara estem situats. Així, trobarem aflorament de llicorelles de 

l´Ordovicià. Aquestes llicorelles són d´unes tonalitats gris-fosques. 

 

Per sobre d´aquestes llicorelles, i als peus del poble de Capellades, es troben uns 

afloraments de nivells carbonatats travertínics que pertanyen al Quaternari. Aquests nivells 

donen idea d´una possible i alhora important formació lacustre que devia estendre’s per aquests 

indrets. Aquests materials es troben exclusivament a la riba dreta (en sentit descendent) del riu 

Anoia, FOTOGRAFIA 4. No apareixen a l´altra banda del riu. 

 

Aquesta formació lacustre, es trobaria originada com a conseqüència d´abundants 

surgències d´aigües carregades de bicarbonat càlcic, procedents possiblement dels trams 

carbonatats del Muschelkalk; concretament de l´Inferior i del Superior. Aquests trams 

carbonatats es troben més amunt, i també es fan força palesos a Cabrera d´Igualada, per on hi ha 

importants afloraments de les calcàries triàsiques del Muschelkalk. 

 

Per d´altra banda, cal fer esment de l´existència de cavitats kàrstiques entre els 

travertins, com les que han donat lloc a la formació de l´Abric Romaní, amb abundants restes 

arqueològics.  

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4 
Aspecte dels travertins del Balco de Capellades 

 

 

PARADA 6. CARRETERA A CABRERA D´ANOIA, (terme municipal de 

Cabrera d´Anoia, comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

Des de la parada anterior cal continuar el recorregut pel camí que discorre per sota del 

Balcó de Capellades, amb la intenció d´arribar fins a la carretera B – 224 (la que comunica 
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Vallbona d´Anoia amb Capellades). En robar-la, ens caldrà efectuar un breu recorregut, fins 

quasi arribar al riu Anoia. Abans de sobrepassar-lo pel pont, trobarem per la dreta la carretera 

que es dirigeix cap a Cabrera d´Anoia, que haurem d´agafar, per tal d´anar cap aquest poble. 

Poc després, a la bora de la carretera, farem una nova aturada, a uns 4 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat els materials esmentats a les atures anteriors, 

especialment els afloraments dels travertins de Capellades, que anirem trobant per sota del 

poble de Capellades. Per d´altra banda, a l´altre cantó del riu haurem trobat afloraments dels 

materials paleozoics.  

 

Tot i així, en aquest indret trobarem afloraments dels materials carbonatats del Triàsic, 

concretament, haurem vist els trams de calcàries i dolomies del Muschelkalk Inferior. Aquests 

materials són els que constitueixen el Pic de l’Alliga., situat a ponent d´on ara som. Tots aquests 

materials formen part de la Serralada Prelitoral Catalana, on estem ara situats.  

 

 

PARADA 7. EL BALCÓ DE CAPELLADES, (terme municipal de Capellades, 

comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal retrocedir fins a la carretera B – 224. En trobar-la, 

ens caldrà agafar-la en el seu sentit occidental, amb la intenció d´arribar fins al proper poble de 

Capellades. En arribar al poble, farem una nova aturada, concretament a ponent del poble, al 

Balcó de Capellades. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut poc més de 2 Km, per 

tal d´arribar fins aquest indret. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials triàsics carbonatats que 

hem esmentat a l´aturada anterior. Per d´altra banda, en arribar a l´indret de l´aturada, trobarem 

afloraments dels materials travertí nics que hem esmentat a les aturades anteriors. En efecte, ara 

estem situats per sobre dels afloraments d´aquests materials. FOTOGRAFIA 5 
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FOTOGRAFIA 5 

Un aspecte dels travertins 

 

Des d´aquest indret es pot gaudir d´un bon lloc d´observació dels materials travertí nics: 

i tanmateix de la vall del riu Anoia. Així, veurem com a l´altre cantó del riu, aflorem els 

materials paleozoics que formen part de l´Encavalcament de la Fembra Morta, per on hem 

passat entre la primera i la segona parada d´aquest itinerari, tot remuntant el riu Anoia. 

 

 

PARADA 8. INICI DE LA CARRETERA A CARME. TRENCALL DEL 

BARRANC DE GARRIGUES, (terme municipal de la Pobla de Claramunt, 

comarca d´Anoia). (Full 391). 
 

 Després de fer la parada anterior, cal travessar la població de Capellades. Tot seguit cal 

seguir la carretera que es dirigeix cap a la Pobla de Claramunt, la B - 224. Per aquesta ruta que 

es va enlairant poc a poc, aviat s´arriba a la cruïlla amb la carretera procedent de Sant Pere 

Sacarrera, la C – 244. Més endavant es troba el trencall de la Torre de Claramunt. Posteriorment 

s´arribarà al trencall de Carme (la carretera BV – 2131) que ens caldrà agafar. A poc més de 1 

Km del trencall, caldrà fer una nova aturada, a uns 10 Km de la parada anterior. 

 

 En aquest recorregut, primer hem trobat afloraments dels materials paleozoics de 

l´Ordovicià. Posteriorment trobarem uns interessants aflorament dels materials travertínics del 

Quaternari. Finalment, prop de la cruïlla (fins a l´indret on ara som) haurem començat a trobar 

uns materials terciaris molt detrítics. Aquests materials (amb alternances de gresos i 

calcolutites) pertanyen a la Formació Pobla de Claramunt.     

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI 

 

_______________________________________________________________ 
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