
gres
2 - 0,6 mm

RRoca sedimentària de la classe de les 
arenites, coherent, composta domi-
nantment per grans de sorra (85 % o 
més) de diàmetres compresos entre 2 
mm i 1/16 mm (62,5 µm), més o menys 
arrodonits, amb una matriu de llim i 
d’argila, i cimentada per carbonat 
ccàlcic o sílice, òxids de ferro, etc.

conglomerat 
> 2 mm

RRoca detrítica coherent, del grup de les 
rudites, de gra gros, amb més del 50 % 
d’elements detrítics superiors als 2 mm 
de diàmetre, arrodonits fins a subangu-
losos, formats per blocs, còdols, palets 
i grànuls que fan de carcassa; els espais 
porals que resten entre aquests ele-
ments poden ésser ocupats per un 
fluid (aigua, aire, hidrocarbur, etc.), per 
una matriu (sorra, lutita) o pel ciment; 
el ciment pot ésser de carbonats, silí-
cic, d’òxids de Fe, etc. 

lutita  
< 0,6 mm

CClasse granulomètrica de les roques 
detrítiques en què la major part de les 
partícules (> 50 %) té un diàmetre infe-
rior a 1/16 mm (0,625 mm), indepen-
dentment de llur composició, de l’ori-
gen i del grau de coherència. Té dues 
subclasses: els llims, entre 1/16 i 1/256 
mm (0,625-0,004 mm), i les argiles 
<1/256 mm (0,004 mm).

La major erosió de les lotites respecte els gresos i els conglomerats condiciona fortament la morfologia del paisatge i els tipus de vessants.
Els nivells durs formen diversos replans elevats de sostre suaument inclinat i corresponent a superficies estructurals. Els vessants presenten una 
geometria esglaonada per l’alternança de trams de diferent resistència a l’erosió, sovint resaltada per les feixes dels cultius.

Sobre les superficies estructurals de gresos es disposen sòls discontinus d’entre 0,5 i 1,5 metres amb alguns afloraments de gresos entremig.
La formació superficial son llims molt sorrencs de color marró vermellós amb graves disperses. 

El substrat rocós de tot el municipi esta format per roques sedimentàries detrítiques de l’Oligocè. Són roques formades per aportaments 
de procedència nord de les derreres fases de rebliment de la Depresió Central. Generalment, la seva disposició es lleugerament inclinada 
capal nord-oest.

Són una alternança de gresos, lutites i conglomerats, corresponent a la formació anomenada com molassa de Solsona. Els estrats són de 
gruix decimètric a mètric formats per trams de conglomerats amb matriu sorrenca ben cimentada. Cap al sostre guanyen progresivament 
matriu sorrenca fins a passar a gresos i finalment a limolites vermelles.

LA MORFOLOGÍA DEL TERRENY
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