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Objectius generals
El  present  itinerari  pels  voltants  de  la  muntanya  de  Montserrat  pretén donar a  conèixer  alguns  dels  aspectes
sedimentològics que aporten les roques sedimentàries que afloren a tot el recorregut, per així poder reconèixer els
diferents ambients sedimentaris existents en el delta eocè de Montserrat, i la seva evolució en el temps i en l'espai.
 

Interès
Geomorfològic, Estratigràfic/Sedimentològic, Riscs Geològics, Processos actius, Reconstrucció història geològica
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Generalitats
 

El present itinerari transcorre per la part central del marge sudest de la Conca de l'Ebre, la qual es va colmatar per
una potent successió de roques del Cenozoic. Durant l'orogènia Alpina, la Conca de l'Ebre va actuar com una conca
d'avantpaís  respecte  els  Pirineus  i  la  Serralada  Costanera  Catalana.  Una  part  del  rebliment  d'aquesta  conca
constitueix la història geològica de Montserrat.
 

 

La muntanya de Montserrat està formada per roques sedimentàrias que tenen el seu origen en els
sediments que rebliren la Conca de l'Ebre. Degut a la duresa dels conglomerats i a l'activitat tectònica

de la vora d'aquesta Conca, hi ha un fort contrast morfològico entre Montserrat i el seu entorn.
 

 

El massís de Montserrat està format per diferents nivells de conglomerats que s'intercalen amb nivells de sorrenques
i lutites vermelloses de gran continuitat lateral cap el NE, és a dir, cap a l'interior de la Conca Central Catalana,
marina i amb una edat eocena. Cap el SW, els conglomerats es tornen massius, arribant a una acumulació de més
de 1.000 m de gruix.
En aquest itinerari es mostra com alguns nivells de conglomerats passen a fàcies marines cap el N i NE, constituïdes
principalment per margues, lutites i calcàreas (incloent bioconstruccions de caràcter escullós). En aquestes roques
d'origen marí es poden observar fòssils de diverses espècies de foraminífers, mol.luscs, equínids, briozous, etc.
Els conglomerats de Montserrat, denominats popularment “pinyolencs”, estan formats por clastes de diferents mides
i litologies, units per interpenetració dels fragments o per ciment calcari. Són freqüents els fragments de roques del
Paleozoic i del Mesozoic. La matriu, lutítica, sorrenca o conglomeràtica, pot arribar a estar ausent.
Aquests conglomerats comencen a depositar-se  durant l'Eocè inferior i  mig en ambients de conus de dejecció i
ventalls deltaics de tipus “fan delta”. Aquests sistemes al.luvials trasportaven sediments del S i SE. Les episòdiques
transgressions  del  mar  eocè  i  les  progradacions  dels  sistemes  al.luvials  configuraren  l'alternança  de  fàcies
continentals i  marines fins que la  regressió del  Priabonià, a  la  fi  de  l'Eocè, va  tancar la  Conca  de  l'Ebre  de  la
influència marina.
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Els conglomerats de Montserrat, denominats popularment “pinyolencs”, estan formats per clastes de
diferents mides i litologies, units per interpenetració dels fragments o per ciment calcari

 

 

Com es pot observar en la figura, es distingueixen diferents unitats conglomeràtiques, amb edats que comprenen
l'Eocè mig i el superior. Cap al NE passen a fàcies vermelles al.luvials, amb lutites, gresos i canals de conglomerats, i
finalment passen a fàcies marines, durant l'Eocè mig, amb la construcció de deltes al.luvials. Durant l'Eocè superior,
la conca marina existent desapareix progressivament, al perdre's la conexió amb el mar degut a l'avenç cap al S de
les  unitats  tectòniques  pirinenques,  a  l'extrem  N de  la  conca  Central  Catalana.  Les  unitats  conglomeràtiques
evolucionen frontalment a dipòsits deltaics, primer en àrees marines protegides (lagoon), posteriorment a deltes
lacustres o de plana d'inundació, en ambients continentals.
 

 

Tall geològic de la muntanya de Montserrat (modificat d'Anadón et al., 1985). Es distingueixen els
noms de les diferents unitats conglomeràtiques. S'aprecien les relacions laterals dels conglomerats

cap el Nord, ja sigui a fàcies marines, fàcies continentals al.luvials o lacustres. (Dibuix, Eudald
Maestro)
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La Conca Central Catalana era un gran golf que tenia els dipòsits litorals distribuïts en un arc orientat de S a W i
finalment a N. Per l'W tenia comunicació amb l'oceà Atlàntic. Al S es desenvoluparen els deltes de Montserrat, Sant
Llorenç del Munt, Gallifa, Centelles, amb àrea font situada en els Catalànids. Al NW es desenvoluparen els deltes del
Puigsacalm, Rocacorba i Milany, amb àrees font de Catalànids i de Pirineu Oriental. Les planes d'inundació d'aquests
sistemes fluvials es poden observar en les proximitats dels deltes. En moments òptims, els organismes marins
constructors arribaren a edificar esculls coral.lino-algals de gran extensió, en els marges meridionals i orientals de la
conca, donant la formació de zones de plataforma protegida o lagoon.
 

 

Esquema paleogeogràfic sintètic de la conca Central Catalana a finals de l'Eocè mig i la base de l'Eocè
superior (Priabonià inferior). (Dibuix, Eudald Maestro)

 

 

Durant l'Eocè mig (Bartonià) els sistemes al.luvials conglomeràtics de Montserrat i Sant Llorenç del Munt aportaven
grans quantitats de sediments cap al N o NW, i a l'arribar a la desembocadura formaven sistemes deltaics, més
extensos en el cas de Sant Llorenç del Munt, i menys en el cas de Montserrat. La gran quantitat de lutita procedent
de les avingudes fluvials va permetre el desenvolupament d'un prodelta lutític potent que passava progressivament
al talús y a fàcies marines profones, en àrees centrals de la conca Central Catalana.
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Esquema paleogeogràfic de l'extrem meridional de la conca central catalana durant l'Eocè mig
(Bartonià). Es distingueixen els deltes de Montserrat, a l'esquerra, i Sant Llorenç del Munt, a la dreta. A

cada sistema deltaic s'aprecien els dipòsits fluvials conglomeràtics, els gresos deltaics i els dipòsits
lutítics de prodelta, així com la direcció de procèdencia. (Dibuix, Eudald Maestro)

 

 

Durant la part baixa de l'Eocè superior (Priabonià inferior) es desenvolupa una completa franja escullosa en zones
poc profones de la conca marina, relacionat amb una disminució de l'aport sedimentari dels sistemes al.luvials de
Montserrat i Sant Llorenç del Munt. Aquests esculls van permetre la formació d'una plataforma protegida o lagoon,
on desembocaven els rius que construïen deltes en aquestes zones protegides.
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Esquema paleogeogràfic de l'extrem meridional de la conca central catalana durant l'Eocè superior
(Priabonià inferior). Es distingueixen els deltes de Montserrat, a l'esquerra, i Sant Llorenç del Munt, a
la dreta. A cada sistema deltaic s'aprecien els dipòsits fluvials conglomeràtics, els gresos deltaics i els
dipòsits lutítics de prodelta, així com la direcció de procèdencia. Durant aquesta estapa, els sistemes

deltaics es retiren, en una època de menor activitat. Els dipòsits fluvials conglomerátics desemboquen
construint petits deltes sorrencs en una zona de plataforma protegida per una barrera d'esculls i de

barres de sorres carbonàtiques. Els dipòsits marins entren progressivament terra endins. (Dibuix,
Eudald Maestro)

 

 

Durant la part mitjana de l'Eocè superior (Priabonià mig), la conca Central Catalana perd la comunicació amb l'oceà
Atlàntic, per l'W, degut a l'avenç cap el S dels encavalcaments pirinenca. Es torna una conca endorreïca, en primer
lloc amb la precipitació de sals en àrees centrales de la conca (Sals de Cardona i Súria), guixos en àrees marginals,
per  a  passar  progressivament  a  una  conca  sedimentària  lacustre,  on  arriben  els  aports  procedents  dels  rius
pirinencs, pel N, i dels Catalànids pel S. Alguns rius deixen de funcionar, com el que va formar el delta de Sant
Llorenç del Munt. D'altres continuaren existint, com Montserrat, incrementant la seva conca de recepció i el volum
de tot el sistema al.luvial. Els dipòsits fluvials conglomeràtics evolucionen a deltas a la plana d'inundació ("crevasse
couplets", "sheet deltas"), i ocasionalment a la conca lacustre.
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Esquema paleogeogràfic de l'extrem meridional de la conca central catalana durant l'Eocè superior
(Priabonià mig). Es distingueix el sistema conglomeràtic al.luvial de Montserrat, que desemboca en
una plana deltaica, o àdhuc en el sistema lacustre existent en la zona central de la conca catalana.

(Dibuix, Eudald Maestro)
 

 

Cap a la fi de l'Eocè superior (Priabonià superior) gran part de la conca sedimentària ecoena de Montserrat i Sant
Llorenç del Munt deixa de ser subsident, i per tant, acaba la sedimentació i comencen a actuar els agents erossius.
El  sistema  al.luvial  de  Montserrat  continua  funcionant,  amb gran quantitat  d'aports  sedimentaris.  L'al.luvial  de
Montserrat es desenvolupa en una estreta franja propera a l'encavalcament dels Brucs (amb la forma d'un gran
canal fluvial, on es depositaven les barres conglomeràtiques), i  va a desembocar a la  plana al.luvial, palustre i
lacustre que es desenvolupava cap l'W-NW, en sectors de la comarca veïna de l'Anoia (conca de Calaf).
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Esquema paleogeogràfic de l'extrem meridional de la conca central catalana durant l'Eocè superior
(Priabonià superior). Es distingueix el sistema conglomeràtic al.luvial de Montserrat, circunscrit en una
petita franja de terreny, el qual desemboca cap a l'oest a noroest, en una plana deltaica, o àdhuc en el

sistema lacustre existent en la zona central de la conca catalana. Durant aquest període es
sedimentarien els conglomerats superiors de Montserrat (o unitat Sant Jeroni) (Dibuix, Eudald

Maestro).
 

Itinerari principal
 

L'itinerari  està  organitzat  en 21  parades.  S'ha  procurat  que  siguin  de  fàcil  accés,  i  per  això  es  troben en les
proximitats de vies asfaltades i, sempre que ha sigut possible, prop d'espais per a poder aparcar un o més vehicles
particulars. De totes maneres, es recomana extremar les precaucions ja que es tracta de carreteres concurrides,
especialment els caps de setmana i dies festius.

Per a què sigui més comprensiu l'itinerari i més fàcil relacionar les parades, a cada una, s'ha seguit el mateix procés
d'obtenció de la informació geològica: en primer lloc es destaquen i descriuen els elements geològics més rellevants
del paissatge; en segon lloc, es presenta una interpretació del seu significat que permeti elaborar, peça a peça, una
reconstrucció dels principals ambients sedimentaris d'aquesta zona.

Volem que aquest itinerari constitueixi un recurs didàctic per als docents i, al mateix temps, un resum de les dades
geològiques que puguin ser útils tant als iniciats com als aficionats en el medi geològic de la zona.
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Mapa de situació de les parades
 

Parada 1. Parada 1. Monistrol de Montserrat. Aparcament del tren cremallera (Coord. UTM:
403660 4607833).

 

Com arribar-hi?
Carretera de Abrera a Manresa (C-55). A Monistrol de Montserrat. Estació del Cremallera de Montserrat.
 

URL Google Maps
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Objectius
Vista general de la muntanya de Montserrat i distinció a grans trets dels materials que es podran trobar al llarg de la
sortida, conglomerats, gresos i lutites.
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Vista general de la Muntanya de Montserrat, amb la típica alternança de nivells durs, on es distingueixen les roques
conglomeràtiques de color blanquinós que produeixen els ressalts més imponents, i de nivells tous, recoberts per
vegetació, i  constituïts per materials menys resistents a l'erosió, com les lutites i les capes de gres de tonalitats
vermelles.
 

 

Vista general de Montserrat i de l'aflorament de l'estació.
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Una de les característiques que es podran observar al llarg del recorregut és el fet de què en una muntanya amb les
parets tan escarpades, i formada per roques molt fracturades, és fàcil que durant períodes de pluges intenses es
produeixin desprendiments o lliscaments de roques com el  que es pot observar a la fotografía. En el  lloc on se
desprenen les roques aquestes prenen una tonalitat vermellosa, degut a la presència de materials fins vermells i a
l'alteració de la roca conglomeràtica calcàrea. El rocam que es desprèn baixa per uns canals que ell mateix forma
degut a l'acció d'erosió sobre els trams més tous de la muntanya, i es diposita parcialment sobre els nivells de roca
dura, aprofitant alguns petits plans, com poden ser els que formen la carretera i els camins.
 

 

Desprendiments a Montserrat.
 

 

A l'aparcament de l'estació inferior del tren cremallera, podem observar un dels nivells inferiors de la muntanya de
Montserrat. Correspon a un dels trams tous que normalment es troben recoberts de vegetació. Amb la denominació
de tou es fa referència a què el material que predomina és de mida de gran molt fina (argiles i llims vermells) i
presenta menor resistència que els trams de roca més dura, com són els gresos vermells i els gresos blancs amb
passadas de còdols i graves.
Normalment aquestes coloracions ens indiquen el lloc on es van dipositar aquests materials. Així, els trams vermells
solen correspondre a materials dipositats en un ambient subaeri, en les proximitats de rius i afluents que recorrien
aquesta zona durant el  Terciari. Els trams més blancs corresponen a nivells de roca amb una menor continuitat
lateral i  que s'interpreten com els dipòsits propis dels rius fòssils que transportaven el material  que conformà la
muntanya de Montserrat i els seus voltants. Corresponen a barres de meandre d'algun d'aquests rius, les quals, i en
la seva part superior, passen lateralment a els dipòsits de plana de desbordament, ja lluny de la llera principal del
riu, mentre en la seva part inferior passen al canal per on circulava l'aigua amb els sediments, i on la força erosiva
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del riu era més important.
 

 

Aflorament de canals fluvials meandriformes i plana de desbordament.
 

 

 

 

Corte geológico de la Montaña de Montserrat (modificado de Anadón et al., 1985). Se distinguen los
nombres de las distintas unidades conglomeráticas. Se aprecian las relaciones laterales de los

conglomerados hacia el Norte, ya sea a facies marinas, facies continentales aluviales o lacustres.
(Dibujo, Eudald Maestro)

 

 

Parada 2. Parada 2. Carretera des de Monistrol a Montserrat. Pont del Cremallera (Coord.
UTM: 403113 4607549).
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Com arribar-hi?
Carretera BP-1121 des de Monistrol de Montserrat a Montserrat
 

URL Google Maps

Mostra un mapa més gran
 

Objectius
Vista general de Montserrat i observació de dipòsits continentals fluvioal.luvials.
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

La parada ens permet, per una banda, una vista general de la muntanya, amb la qual podem tornar a diferenciar
l'alternança entre unitats conglomeràtiques potents, de color blanc, que resalten al relleu, i unitats menys resistents
a l'erosió, de color vermellós principalment, que solen estar recobertes per vegetació, com la que podem estudiar en
aquest  aflorament.  S'ha  de  destacar  que  la  presència  i  gruix  de  les  unitats  conglomeràtiques  s'incrementa
progressivament muntanya amunt, degut a l'increment progressiu en el temps, de l'activitat fluvial del sistema de
rius fòssils  que  provenien del  sud i  que  depositaven els  sediments que  avui  en dia  constitueixen el  rocam de
Montserrat.
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Vista de les unitats conglomeràtiques de Montserrat.
 

 

Per altra banda, l'aflorament de detall  d'aquesta parada ens permet observar un dels trams tous de coloracions
vermelles, on es poden diferenciar una  capa  dura, resistent  a  l'erosió, de  color més clar, formada per gresos i
conglomerats, i un tram inferior, de color vermellós, constituït per lutites i gresos.
 

 

Vista general de l'aflorament.
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Així, en els materials vermells de la base del aflorament, podem observar lutites i sorrenques molt alterades per
bioturbació. A l'aproximar-s'hi es distingueixen uns tubs blancs que corresponen a restes d'arrels de plantes, i que
són molt abundants al sostre de les capes de gresos. Les lutites es depositaren durant avingudes caudaloses que
inundaven àrees  extenes  a  banda  i  banda  de  la  llera  dels  rius  (zones  d'inundació  o  desbordament).  Aquests
sediments més fins arribaven en suspensió flotant sobre les aigües turbulentes de les riuades. Quan la força de
l'aigua afluixava o quan les aigües quedaven estancades, els fins es dipositaven. Les sorres també es dipositaven
durant les riuades, ja fos durant avingudes més importants o de majors dimensions, o en les proximitats de la llera
del riu principal, dipositant les sorres que es transportaven en suspensió degut a la turbulència de la riuada. Un cop
acabada la riuada, quedava aigua estancada en els marges del riu i en totes les zones inundades, i era aquí on la
vegetació podia créixer més frondosament, com atestiguen les restes d'arrels.
 

 

Trams fins amb bioturbació.
 

 

Les capes més dures estan formades per conglomerats i gresos amb passades de còdols i graves. Constitueixen els
dipòsits fluvials per excelència. La base de la capa és erosiva, el que indica la capacitat d'erosió del sistema fluvial
durant  els  moments  d'avinguda.  Els  materials  més  grollers  es  dipositaren durant  moments  de  major  activitat
(crescudes o riuades més importants), mentre els gresos es depositaren durant les crescudes o riuades menors.
Aquests dipòsits fluvials no tenen una gran continuitat lateral, i podem observar com el nivell conglomeràtic superior
(zona fluvial) passa lateralment, en direcció a la via del tren cremallera, a nivells rojos com els que hem descrit en
la part inferior de l'aflorament (zones de desbordament).
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Nivell de gresos amb conglomerats.
 

 

Parada 3. Parada 3. Carretera de Monistrol a Montserrat (Coord. UTM: 403291 4608008).
 

Com arribar-hi?
Carretera BP-1121 des de Monistrol de Montserrat a Montserrat
 

URL Google Maps

Mostra un mapa més gran
 

Objectius
Vista general de Montserrat i observació de dipòsits continentals fluvioal.luvials.
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Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Aquesta parada ens ofereix una bona vista de l'alternança entre els trams conglomeràtics que ressalten al relleu i
els trams tous o menys resistens, de color vermell, com el  de l'aflorament de la carretera, constituït  per lutites
vermelles, gresos i conglomerats en canals.
També  pot  observar-se  dos  desprendiments,  un  de  més  petit  proper  al  “Cavall  Bernat”  i  l'altre,  de  majors
dimensions, ja vist en parades anteriors, més cap al Sud, amb el seu canal de desgüàs, per on baixaren els blocs,
còdols i material vermellós (lutites i sorres).
 

 

Vista de l'aflorament de detall i la muntanya de Montserrat al fons.
 

 

La  vista  cap  al  Nord  ens  permet  observar  que  els  trams  conglomeràtics  van  reduïnt  el  seu  gruix,  passant
progressivament a nivells marins, que es distingueixen pels trams sorrencs ocres i per la presència de carbonats.
Aquests nivells marins corresponen a  dipòsits de  front  deltaic dels sistemes fluvials de  Montserrat, i  es podran
observar en parades posteriors.
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Vista cap al Nord a la mateixa parada.
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Esquema paleogeogràfic de l'extrem meridional de la conca central catalana durant l'Eocè mig
(Bartonià). Es distingueixen els deltes de Montserrat, a l'esquerra, i Sant Llorenç del Munt, a la dreta. A

cada sistema deltaic s'aprecien els dipòsits fluvials conglomeràtics, els gresos deltaics i els dipòsits
lutítics de prodelta, així com la direcció de procèdencia. (Dibuix, Eudald Maestro)

 

 

Parada 4. Parada 4. Encreuament de Marganell, després del revolt de la “Ferradura” en la
carretera de Monistrol a Montserrat (Coord. UTM: 402045 4607690).

 

Com arribar-hi?
Carretera BP-1121 des de Monistrol de Montserrat a Montserrat
 

URL Google Maps
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Mostra un mapa més gran
 

Objectius
Estudi  de  la  "falca  marina"  més  important  de  Montserrat,  amb  dipòsits  marins  que  s'intercalen  en  la  sèrie
continental.
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Sobre el potent tram conglomeràtic sobre el qual s'apoia el monestir de Sant Benet podem observar els materials de
la “falca marina” més potent de Montserrat.
 

 

Situació de la parada.
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Dipòsits  de  margues  y  sorrenques  bioclàstiques  gris-blavoses,  amb  presència  d'algunes  capes  de  gresos  de
tempesta (tempestites) d'entre 1 i 15 cm de gruix, amb bases erosives i sostres irregulars, en les quals es poden
observar laminacions de tipus ripple de corrent. Entre la fauna cal destacar la presència de foraminífers i restes de
mol.luscs (pectínids i ostreids).
 

 

Gresos bioclàstics.
 

 

També es troben restes vegetals i  d'altres estructures sedimentàries com còdols tous en les capes sorrenques.
L'edat de les roques és Bartonià (Eocè mig).
 

 

Vista previa http://geologia.udg.edu/geocamp/public/DescargaHTML.aspx?IdItinera...

21 de 81 20/08/2012 19:49



Margues blaves i capes sorrenques de tempesta (tempestites).
 

 

Els conglomerats subjacents disminueixen de gruix cap a l'Est, a l'allunyar-nos de la muntanya.
 

 

Cos de conglomerats sota el monestir de Sant Benet.
 

 

 

 

Vista dels nivells conglomeràtics superiors, amb la presència visible d'un desprendiment al bell mig.
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Esquema paleogeogràfic de l'extrem meridional de la conca central catalana durant l'Eocè superior
(Priabonià inferior). Es distingueixen els deltes de Montserrat, a l'esquerra, i Sant Llorenç del Munt, a
la dreta. A cada sistema deltaic s'aprecien els dipòsits fluvials conglomeràtics, els gresos deltaics i els
dipòsits lutítics de prodelta, així com la direcció de procèdencia. Durant aquesta estapa, els sistemes

deltaics es retiren, en una època de menor activitat. Els dipòsits fluvials conglomerátics desemboquen
construint petits deltes sorrencs en una zona de plataforma protegida per una barrera d'esculls i de

barres de sorres carbonàtiques. Els dipòsits marins entren progressivament terra endins. (Dibuix,
Eudald Maestro)

 

 

Parada 5. Parada 5. “Font dels Monjos” Km 10 de la carretera de Monistrol a Montserrat
(Coord. UTM: 401901 4607315).

 

Com arribar-hi?
Carretera BP-1121 des de Monistrol de Montserrat a Montserrat
 

URL Google Maps
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Mostra un mapa més gran
 

Objectius
Observació de dipòsits marins deltaics.
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Aquí es continua observant la falca marina de la parada anterior, però amb dipòsits més proximals i propers a la
desembocadura del sistema fluvial. Consisteix en gresos amb passades de còdols, alguns dels quals estan perforats
per organismes marins (esponges). Els còdols són principalment de carbonats, tot i que també hi ha quars, sílex,
etc. També es poden observar restes de bioclastes en les arenes amb còdols.
 

 

Gres amb còdols i bioclastes.
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En el  km 10 apareix  una  zona  de  blocs de  conglomerats  mètrics  a  decamètrics despresos de  la  muntanya  en
períodes passats (paleodesprendiments), a la zona del torrent.
 

 

Blocs de conglomerats.
 

 

Parada 6. Parada 6. Àrea de descans del “Torrent de Balaguer” (Coord. UTM: 402436
4606647) .

 

Com arribar-hi?
Carretera BP-1121 des de Monistrol de Montserrat a Montserrat
 

URL Google Maps

Mostra un mapa més gran
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Objectius
Observació de dipòsits marins deltaics.
Vistes generals
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Des d'aquest punt es pot observar com el nivell conglomeràtic de sota el monestir de Sant Benet s'aprima cap a l'E,
mentre augmenta de gruix cap a la muntanya. El lloc on té més gruix és més proper al centre de la llera del riu que
el va formar, mentre on s'aprima indica que ens allunyem de la part central de la llera de l'antic canal fluvial.
 

 

Aprimament en lateral del nivell conglomeràtic inferior
 

 

A l'aparcament es pot observar la falc marina que anem seguint des de la parada 4, en direcció Sud, cap el monestir
de Montserrat. A la base del cicle es distingueixen margues i gresos bioclàstics que passen progressivament cap a
sostre a gresos i conglomerats, amb la forma d'un cicle grano i estratocreixent de front deltaic del sistema de “Fan
delta” de Montserrat. Els rius que formaven aquest sistema deltaic provenien del  Sud, mentre  la  conca marina
estava situada cap el Nord, en el lloc que actualment ocupa la Depressió Central Catalana.
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Cicle de front deltaic proximal, amb conglomerats a la part superior, que representen l'avenç del canal
fluvial.

 

 

Parada 7. Parada 7. Àrea de descans (Coord. UTM: 402788 46065889).
 

Com arribar-hi?
Carretera BP-1121 des de Monistrol de Montserrat a Montserrat
 

URL Google Maps

Mostra un mapa més gran
 

Objectius
Observació de dipòsits marins deltaics i el seu pas a dipòsits continentals fluvioal.luvials.
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Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

En aquest  punt  podem observar com els dipòsits que formaven la  “falca  marina” de  les parades 4 a  6 passen
progressivament  a  dipòsits continentals,  de  plana  deltaica, formats per gresos vermells,  nivells  de  gresos amb
graves i finalment conglomerats a la part superior del cicle deltaic.
 

 

Capes ondulades de gresos i coglomerats, que passen progressivament de coloracions grises a
vermelles.

 

 

Els còdols conglomeràtics, a vegades imbricats i bastant arrodonits, són principalment de carbonat, tot i que també
en trobem de quars, sílex, i alguns de pissarres i esquists paleozoics. Amb els còdols podem conèixer una mica els
materials que conformaven l'àrea font del sistema al.luvial de Montserrat.
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Cos de barra de desembocadura deltaica, amb els dipòsits de front deltaic a la part inferior i els de
canal i plana deltaica a la part superior

 

 

Parada 8. Parada 8. Carretera cap el Coll del Bruc, sota de la “Roca de l’Hospitalet” (Coord.
UTM: 401843 4607001).

 

Com arribar-hi?
Carretera BP-1103 des de Montserrat al Coll del Bruc
 

Objectius
Vistes generals.
Observació de dipòsits fluvioal.luvials.
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

La fantàstica vista ens permet observar el nivell de carbonats que aflora des de Castellbell i el Vilar (castell) i que
en apropar-se a la muntanya de Montserrat passa a la  “falca marina” que hem observat en les parades 4 a 6.
Aquesta evolució en lateral ens permet entendre com es desenvolupava un “lagoon” durant l'Eocè mig, protegit de
la  zona marina més oberta pels nivells escullosos carbonàtics (esculls en franja) que podrem veure en parades
posteriors, i amb els dipòsits deltaics del sitema al.luvial de Montserrat, que desembocaven en aquesta zona marina
protegida.
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Observació de la falca marina de Montserat, des de Castellbell i el Vilar, on aflora com a nivell de
carbonats sobre el qual s'apoia el castell, i que progressivamente desapareix i passa a dipòsits

margosos i finalment arenosos, a l'apropar-nos a Montserrrat, en les zones de desembocadura del
sistema al.luvial de Montserrat.

 

 

A la parada de la carretera s'observen els nivells conglomeràtics els quals resalten en el relleu i que en parades
posteriors observarem com evolucionen a dipòsits deltaics marins. Aquests conglomerats, típicament amb bases
erosives, es dipositen sobre materials vermells de la zona de plana al.luvial d'inundació.
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Canal de conglomerats, erosionant capes de gresos i lutites vermelles en ambients de plana
d'inundació. Els gresos es dipositen durant desbordaments de les avingudes majors, en forma de

deltes de crevasse.
 

 

Els conglomerats superiors tenen una edat Eocè superior i els dipòsits frontals d'aquests rius ja no són marins, sinó
que els sistemes deltaics que formen es desenvolupen sobre paleollacs els quals cobrien gran part de l'actual conca
de l'Ebre.
 

 

Vista dels conglomerats superiors de Montserrat, dipositats durant l'Eocè superior, durant moments en
els quals el sistema al.luvial quedava encaixat en una estrat franja. Per a més dades, mirar els

esquemes paleogeogràfics en les generalitats i les explicacions de parades posteriors.
 

 

Parada 9. Parada 9. Monestir de Santa Cecília (Coord. UTM: 401567 4607471).
 

Com arribar-hi?
Carretera BP-1103 des de Montserrat al Coll del Bruc
 

URL Google Maps
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Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Els nivells superiors de la muntanya de Montserrat són d'edat Eocè superior, i presenten cossos de conglomerats de
tipus “braided” els quals no estan separats per nivells vermells tal com passa a la part inferior de la muntanya (o de
la  sèrie).  La  disposició  en  agulles  dels  conglomerats  permet  observar  el  diaclassat  que  ha  afectat  aquesta
muntanya.
 

 

Vista dels nivells superiors de la muntanya de Montserrat, d'edat Eocè superior.
 

 

Es poden diferenciar diversos trams a la sèrie de l'Eocè superior (Priabonià). El Priabonià inferior està representat
pels trams conglomeràtics del túnel, juntament amb els nivells vermells, que afloren en les proximitats del monestir.
Durant aquesta etapa el sistema al.luvial de Montserrat anava a desembocar a la conca marina situada en l'actual
Depressió Central Catalana. El Priabonià mig correspon al tram cobert per la vegetació, en el qual predominen els
materials  arenosos i  lutítics  vermells,  amb algunes passades de  conglomerats.  Durant  aquesta  etapa  l'activitat
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al.luvial era marcadament inferior, i a la conca Central Catalana es depositaven principalment evaporites (sals de
Súria, Cardona). El Priabonià superior ve marcat per un increment molt important de l'activitat al.luvial, amb gran
sedimentació de conglomerats en rius trenats; i la conca Central Catalana havia perdut la connexió amb el mar,
donant lloc a la formació de grans sistemes lacustres endorreics.
 

 

La diferenciació entre els nivells conglomeràtics superiors i la sèrie que té a sota es pot fer visualment,
amb la presència de vegetació en les àrees on els sediments corresponen a lutites i gresos vermells,
com els de l'aflorament de detall que s'estudia en aquesta parada. El tram inferior presenta cossos
conglomeràtics que corresponen a sistemes fluvials els quals depositaven parcialment a la plana
d'inundació durant les avingudes majors. El sistema al.luvial de Montserrat té en aquest cas una

extensió areal més gran que la que té posteriorment la parte superior de la serie. Veure esquemes
paleogeogràfics.

 

 

El aflorament de detall de la carretera, d'edat Priabonià inferior, permet observar els trams vermells, amb gresos i
lutites vermelles, i els trams conglomeràtics.
El tram vermell està format per capes de gres de 5 a 50 cm de gruix, alternant amb nivels lutítics. Són típiques les
marques verticals deixades per arrels que es trobaven en la plana d'inundació al.luvial. Aquestes traces verticals
tenen coloracions d'alteració grogues a blanques. La gran activitat pedogenètica de les plantes fa que en alguns
nivells no es puguin arribar a observar altres estructures sedimentàries dins els cossos sorrencs.
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Vista dels nivells lutítics vermells, amb capes de llims i gresos, fortament afectats per la bioturbació
vertical d'arrels, en ambients de plana d'inundació.

 

 

Dins el tram vermell,, a la baixada de la carretera mentre ens allunyem del monestir de Santa Cecília en direcció a
Montserrat, poden observar-se acumulacions de capes de gres, de 3 a 25 cm de gruix, en paquets de fins a 1,5
metres,  sense  lutites.  Són  capas  que  s'aprimen  lateralment.  En  els  llocs  on  disminueix  el  seu  gruix  poden
observar-se moltes més marques d'arrels, com les vistes anteriorment. Aquests dipòsits sorrencs són propis de la
zona de plana d'inundació, en la qual, en moments de grans avingudes fluvials eñ riu principal trenca el dic que
conforma el seu marge i diposita les sorres en les àrees laterals (“crevasse couplets”). A l'allunyar-nos de la zona on
es diposita el material més groller, en aquestes avingudes més importants, augmenta la presència de lutites i també
les marques d'arrels, ja que les pantes tenen més facilitat per a créixer en una zona ben regada i asaonada per les
inundacions del riu, lluny de la part central de la seva llera.
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Vista dels dipòsits de plana d'inundació del sistema al.luvial de Montserrat, amb capes de gres entre
nivells lutítics vermells, afectats per bioturbació vertical feta per arrels.

 

 

Davant del monestir també es pot observar, sempre dins aquest tram vermell, una altra acumulació de capes de
gres amb poca lutita, que formarien un altre cos de “crevasse couplet”, en aquest cas amb el canal de conglomerats,
amb un amarcada base erosiva, situat al bell mig del tram. Són dipòsits típics de plana d'inundació.
 

 

Canal de conglomerats i dipòsits de marge de canal i de desbordament (crevasses)
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En los trams conglomeràtics es pot observar canals trenats produïts per moltíssimes avingudes, en cossoss de 2 a 3
metres de gruix, separats per nivells de fins vermells de fins a 1,2 m de gruix. Els còdols són principalment de
carbonat, ben arrodonits, el que indicaria que han sofert un transport d'uns quants kilòmetres dins dels rius. També
hi  ha  còdols de  pissarres, lidites, cornianes, esquists verds, provinents tots ells  del  Paleozoic dels Catalànids, i
també còdols de granit. Els canals tenen bases erosives múltiples.
 

 

Canals conglomeràtics trenats, dipositats durant les grans avingudes, i separats per passades
lutítiques vermelles, que indiquen els moments de menor activitat del sistema.

 

 

A les barres més petites, formades per conglomerats amb matriu de mida arena molt grollera a microconglomerat,
es poden observar còdols imbricats amb paleocorrents cap al Nord. A la part de dalt d'aquestes barres disminueix la
mida de gra, apareixent arenes i graves. Aquests cossos indiquen que foren deguts a diferents avingudes, estant
cada avinguda marcada per un increment de la mida de gra.
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Base erosiva d'un canal de conglomerats sobre gresos vermells (dipòsits de marge de canal i
desbordament)

 

 

Evolució del sistema al.luvial de Montserrat durant la part mitjana de l'Eocè superior, amb la formació de deltes de
crevasse y "sheet deltas" a la zona de plana d'inundació.
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Esquema paleogeogràfic de l'extrem meridional de la conca central catalana durant l'Eocè superior
(Priabonià mig). Es distingueix el sistema conglomeràtic al.luvial de Montserrat, que desemboca en
una plana deltaica, o àdhuc en el sistema lacustre existent en la zona central de la conca catalana.

(Dibuix, Eudald Maestro)
 

 

Parada 10. Parada 10. Km 5 de la carretera BP-1103 (Coord. UTM: 400796 4607324).
 

Com arribar-hi?
Carretera BP-1103 des de Montserrat al Coll del Bruc
 

URL Google Maps
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Mostra un mapa més gran
 

Objectius
Vistes generals.
Observació de dipòsits fluvioal.luvials.
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Vista  de  alguns  dels  desprendiments  típics  de  la  muntanya  de  Montserrat,  amb  el  canal  de  desgüàs  d'un
desprendiment i la vista de la marca deixada per un altre.
 

 

Desprendiments a la muntanya de Montserrat
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Observació dels conglomerats superiors de la muntanya de Montserrat (unitat Sant Jeroni), amb predomini gairebé
exclusiu dels dipòsits conglomeràtics, i sedimentats en una franja estreta prop de l'encavalcament del Bruc.
 

 

Esquema paleogeogràfic de l'extrem meridional de la conca central catalana durant l'Eocè superior
(Priabonià superior). Es distingueix el sistema conglomeràtic al.luvial de Montserrat, circunscrit en una
petita franja de terreny, el qual desemboca cap a l'oest a noroest, en una plana deltaica, o àdhuc en el

sistema lacustre existent en la zona central de la conca catalana. Durant aquest període es
sedimentarien els conglomerats superiors de Montserrat (o unitat Sant Jeroni) (Dibuix, Eudald

Maestro).
 

 

Parada 11. Parada 11. Torrent de can Magí, entre els kilómetres 2 i 3 de la BP-1103 (Coord.
UTM: 398889 4608338).

 

Com arribar-hi?
Carretera BP-1103 des de Montserrat al Coll del Bruc
 

URL Google Maps
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Mostra un mapa més gran
 

Objectius
Vistes generals.
Observació de dipòsits fluvioal.luvials
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

En aquesta  parada  s’observen diferents desprendiments a  la  part  superior de  la  muntanya, així  com molts del
material que s’ha tret producte d’alguns dels desprendiments més recents.
 

 

Restes procedents de la neteja de desprendiments
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En l’aflorament de la carretera es poden estudiar els dipòsits propis d’una plana d’inundació al.luvial semblants als
de  la  parada  9, amb capes de  gres que representen desbordaments únics (“crevasses”)  o múltiples (“crevasse
couplets”), amb presència abundant de marques d’arrels fòssils, principalment en àrees on predominen les lutites o
en àrees on es redueix la potència dels gresos.
 

 

Canal de conglomerars i dipòsits de deltas de crevasse (capes de gres) i de desbordament (lutites
vermelles), pròpies de la plana al.luvial d’inundació

 

 

A sostre de las sorrenques es pot observar el procés de carbonatació producte de la circulació d’aigües molt riques
en carbonat entre les arrels (caliche).
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Detall de les bioturbacions per arrels a las capes de sorrenques.
 

 

Parada 12. Parada 12. Carretera BV-1123, km. 10,5 (Coord. UTM: 398446 4612673).
 

Com arribar-hi?
Carretera BV-1123, des de la carretera BP-1101 de Manresa al Coll del Bruc, fins Castellbell i el Vilar
 

URL Google Maps

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Tram de coloracions ocres, sota dels nivells vermells que afloren des del coll del Bruc al llarg de la carretera BP-1101
i des de l’encreuament d’aquesta carretera amb la BV-1123 hacia Marganell.
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Dipòsits sorrencs d’un delta lacustre
 

 

Es tracta de capes de gres ocres de granulometria fina, planoparal.leles, les quals a escala d’aflorament compensen
les  seves  morfologies.  Presenten  laminació  encreuada  planar  d’alt  regim  de  fluxe.  També  s’observen  algunes
passades de gravas dins de les sorrenques.
 

 

Detall dels gresos amb laminacions.
 

 

Els gresos presenten ocasionalment deformacions per escapament d’aigua. Són freqüents les bioturbacions de tipus
“burrow” verticals produïdes per un sol tipus d’organisme.
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Bioturbacions a les capes de gres
 

 

A la base del tram afloren calcàries amb marques d’arrels i restes vegetals
 

 

Mudstones carbonàtics
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Aquests sediments es van dipositar sota condicions reductores en una zona amb una columna d’aigua constant i
suficient. Es tractaria de dipòsits deltaics lacustres (gresos) i dipòsits carbonatats palustres a la base, la qual cosa
indicaria una profundització de la zona lacustre. Són d’edat Eocè final (Priabonià mig-superior)
 

 

En l'esquema paleogeogràfic es pot veure com algunes de les avingudes del sistema al.luvial de
Montserrat descarreguen en la zona de lana al.luvial, on hi ha petits llacs que es reomplen amb les

barres deltaiques.
 

 

Parada 13. Parada 13. Carretera BV-1123 (Coord. UTM: 398346 4612485).
 

Com arribar-hi?
Carretera BV-1123, des de la carretera BP-1101 de Manresa al Coll del Bruc, fins a Castellbell i el Vilar
 

URL Google Maps
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Objectius
Fàcies de canals fluvials i desbordaments
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

A la base de l’aflorament surt un canal de gresos vermells a blanca i conglomerats de fins a 4,5 metres de gruix. Els
conglomerats es disposen a sostre del canal, i presenten còdols de carbonats, principalment, però també de quars,
esquists, pissarres, etc. Els gresos es troben afectats per processos pedogenètics
 

 

Canal de gresos i conglomerats i pas lateral al marge del canal i a les fàcies de plana d’inundació
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Lateralment, i seguint la carretera els conglomerats disminueixen progressivament de mida de gra, passant primer a
graves i  posteriorment a  sorres. Així  mateix, els gresos que surten a la  base del  canal  també disminueixen de
granulometria, passant a llims. Tot el cos descrit disminueix de gruix en lateral.
 

 

Detall dels gresos amb graves
 

 

Això indicaria el pas progressiu des d’un canal fluvial a las fàcies de desbordament, des de la zona de dic (levee)
fins la  plana  d’inundació, on surten els sediments més fins. A tota  la  zona de  desbordament són habituals les
bioturbacions per arrels, ja que en els marges del canal és la zona més propensa per a l’existència de plantes.
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Dipòsits de marge de canal. Les capes de gres s’aprimen a l’allunyar-nos del canal. Presenten marques
d’arrels.

 

 

A sostre d’aquest canal i del seu desbordament apareixen dipòsits típics de plana d’inundació al.luvial, amb capes de
llims i sorres fines, molt bioturbades per processos pedogenètics. Tambe afloren alguns nivells de caliche.
 

 

Dipòsits lutítics de plana d’inundació
 

 

Al sostre de l’aflorament apareix un nou canal de conglomerats amb base erosiva i còdols fins 12 cm de diàmetre.
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Dipòsits lutítics vermells de plana d’inundació i canal de conglomerats a sostre.
 

 

Parada 14. Parada 14. Carretera BV-1123 (Coord. UTM: 398420 4612180).
 

Com arribar-hi?
Carretera BV-1123, des de la carretera BP-1101 de Manresa al Coll del Bruc, fins a Castellbell i el Vilar
 

URL Google Maps

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

En aquest aflorament poden observar-se sediments fins pedogenitzats, de coloracions principalment vermelloses,
propis d'una plana al.luvial.
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Vista general de l'aflorament, amb dipòsits propis d'una plana d'inundació: les lutites vermelles i les
capes de gres

 

 

Aquests sediments corresponen a nivells de lutites vermelles i blanques, molt afectades per la bioturbació d'arrels
(paleosòls),  que  comptenen capes  de  gres  de  granulometries  molt  fines,  alguna  de  les  quals  arriben a  estar
marmoritzades pels processos pedogenètics de les plantes. les capes de gres tenen una certa continuitat lateral fet
que inidicaria unes condicions de sedimentació pròpies d'unes planes extenses on arribarien avingudes ocasionals
amb sediment més groller (gresos). Durant les avingudes quedaria aigua estancada i permetria el creixement de les
plantes i la formació dels paleosòls.
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Capes de gres de granulometria fina producte de desbordament de sistemes fluvials durant èpoques
d'avingudes majores (dipòsits de crevasse)

 

 

En aquesta parada, si el dia ho permet, podem tenir vbones vistes de la muntanya de Montserrat
 

 

Vista panoràmica de Montserrat
 

 

Parada 15. Parada 15. Carretera BV-1123 (Coord. UTM: 398482 4611827), a prop del rètol de
terme municipal de Marganell.

 

Com arribar-hi?
Carretera BV-1123, des de la carretera BP-1101 de Manresa al Coll del Bruc, fins a Castellbell i el Vilar
 

URL Google Maps
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Objectius
Cicle regressiu-progradant, amb dipòsits d'escull a la base, de lagoon al damunt, de front deltaic i de plana deltaica
a al.luvial a dalt de tot.
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Aquesta parada es divideix en quatre trams clarament diferenciats. El primer es troba baixant per la carretera fins el
punt situat sota la torre d’alta tensió, Els altres tres es troben seguint la carretera fins l’aparcament on hi ha el rètol
de terme municipal de Marganell. En conjunt es tracta d’un cicle regressiu progradant, amb els dipòsits marins més
distals a la base i els dipòsits continentals a sostre.
 

 

Vista general de la capa calcària coral.linoalgal, interpretada com un escull de gran continuitat lateral.
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Sota la torre d’alta tensió aflora una capa dura de fins a 4 metres de gruix. És una calcària bioconstruïda per coralls i
algues, amb fauna diversa (mol.luscs, briozous, etc). Aquesta capa s’interpreta com un escull coral.linoalgal i té una
gran continuitat en lateral, formant una veritable barrera d’esculls franjants. Lateralment, cap a la muntanya de
Montserrat, passa a els nivells de les parades 4 a (“falca marina” de Montserrat).
 

 

Detall de la capa calcària, constituïda per coralls, algues i d’altra fauna fòssil.
 

 

Sobre aquesta capa aflora un tram de coloració grisa, la qual presenta sorres i  lutites amb graves de còdols de
carbonat arrodonits, i també és molt ric en bioclastes (bivalves, coralls, etc.) . També s’observen bioturbacions de
tipus “burrow”. Són dipòsits marins soms, propis de zones protegides de l’acció de les onades i dels corrents litorals
més importants. Representaria els sediments propis de la zona protegida de la barrera escullosa (lagoon).
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Tram de sorres i lutites ric en bioclastes
 

 

Pujant en la sèrie augmenta el contingut en graves, formant cicles granocreixents, tìpics de deltes en una zona
lagunar, davant de la desembocadura dels sistems fluvials provinents de Montserrat. El segon cicle granocreixent de
barres de desembocadura deltaica s’inicia  amb sorrenques de granulometries molt  fines i  llims, amb abundants
burrows i fragments de coralls, bivalves i fauna diversa (sorres carbonàtiques
 

 

Bioturbació en els gresos
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Presència de fauna en els gresos
 

 

A mesura que pugem en la sèrie, van augmentant les capes de gresos sobre les lutites, fins arribar a trobar un cos
conglomeràtic d’uns 11 metres. Compté còdols rodats predominantment calcaris, tot i  la  presència de còdols de
quars,  lidites,  gresos  del  Buntsandstein,  esquists  i  pissarres  del  Paleozoic  i  granit.  Formen  diversos  cicles
acrecionals, producte de la progradació dels sistemes fluvials (conglomerats) sobre els dipòsits marins. Els nivells de
conglomerats de les bases dels cicles apareixen rentats, amb poca matriu, degut als processos d’onatge, els quals
posaven en sispensió els sediments més fins i els transportaven lluny d’aquí. La direcció principal de progradació és
cap el N. Al sostre d’aquest tram conglomeràtic afloren lutites i gresos fins amb coloracions vermelles, els quals
indicarien  la  progradació  final  de  les  fàcies  continentals  sobre  les  marines.  S’interpreta  com  un  fan  delta
conglomeràtic, el qual prograda cap a la zona protegida del lagoon abans descrit.
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Base d’una capa de conglomerats
 

 

 

 

Estratificació i acreció en els conglomerats
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Passades fines de lutites vermelles en el tram superior dels nivells conglomeràtics
 

 

Finalment, la sèrie aflorant permet observar lutites vermelles amb canals de conglomerats, d’origen fluvial, la qual
cosa indicaria  que els dipòsits continentals anaren avançant progressivament cap el  N. Serien sediments propis
d’una plana al.luvial
 

 

Lutites vermelles amb capes de gres i canals de conglomerats. Dipòsits de plana d’inundació
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Esquema paleogeogràfic de l'extrem meridional de la conca central catalana durant l'Eocè superior
(Priabonià inferior). Es distingueixen els deltes de Montserrat, a l'esquerra, i Sant Llorenç del Munt, a
la dreta. A cada sistema deltaic s'aprecien els dipòsits fluvials conglomeràtics, els gresos deltaics i els
dipòsits lutítics de prodelta, així com la direcció de procèdencia. Durant aquesta estapa, els sistemes

deltaics es retiren, en una època de menor activitat. Els dipòsits fluvials conglomerátics desemboquen
construint petits deltes sorrencs en una zona de plataforma protegida per una barrera d'esculls i de

barres de sorres carbonàtiques. Els dipòsits marins entren progressivament terra endins. (Dibuix,
Eudald Maestro)
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Esquema paleogeogràfic sintètic de la conca Central Catalana a finals de l'Eocè mig i la base de l'Eocè
superior (Priabonià inferior). (Dibuix, Eudald Maestro)

 

 

 

 

Vista de la muntanya de Montserrat, seguint per la carretera en direcció a Marganell
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Parada 16. Parada 16. Carretera BV-1123. Sortida del poble de Marganell (Coord. UTM:
398959 4610800).

 

Com arribar-hi?
Carretera BV-1123, des de la carretera BP-1101 de Manresa al Coll del Bruc, fins a Castellbell i el Vilar
 

URL Google Maps

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Cos deltaic sorrenc de front deltaic sobre els dipòsits fins de prodelta. Les primeres capes de gres estan afectades
per processos de deformació plàstica “in situ” en forma d'estructures de tipus “balls and pillows”.
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Vista general de l'aflorament. A la base aflora una potente sèrie argilosa, que presenta intercalades
algunes capes de gres i capes de limolites. Al sostre aflora el tram sorrenc, el qual representa dipòsits

de front deltaic distal
 

 

Les estructures de “balls and pillows” són degudes a la càrrega del sedimento groller (sorres) sobre eñs sediments
fins (argiles), els quals flueixen cap amunt afectant les sorres que encara estan subconsolidades
 

 

A les capes de gres es poden observar estructurs de tipus pillow, degudes al moviment plàstic de les
argiles, cap a totes direccions tot i que majoritàriament el moviment principal és amunt, les quals

distorsionen les capes de gres semiconsolidadas.
 

 

Aquestes entrades d'argila cap amunt es poden observar en els laterals de les estructures de tipus “pillow”.
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Estructures de tipus "ball and pillow", amb les entrades d'argila deformant localment les capes de gres
mentre continuen subconsolidades.

 

 

El cos sorrenc amb nivells de conglomerats que aflora sobre dels nivells deformats representa els dipòsits de front
deltaic.
 

 

Detall del tram sorrenc de front deltaic, amb un pillow de grans dimensions a la base
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Entre la parada 15 i la parada 16 (km 8-9 de la carretera BV-1123) afloren extensament els dipòsits fins de prodelta.
 

 

Esquema paleogeogràfic de l'extrem meridional de la conca central catalana durant l'Eocè mig
(Bartonià). Es distingueixen els deltes de Montserrat, a l'esquerra, i Sant Llorenç del Munt, a la dreta. A

cada sistema deltaic s'aprecien els dipòsits fluvials conglomeràtics, els gresos deltaics i els dipòsits
lutítics de prodelta, així com la direcció de procèdencia. (Dibuix, Eudald Maestro)

 

 

Parada 17. Parada 17. Marganell, a prop del restaurant Can Jaume (Coord. UTM: 399452
4610748).

 

Com arribar-hi?
Carretera BV-1123, des de la carretera BP-1101 de Manresa al Coll del Bruc, fins a Castellbell i el Vilar
 

URL Google Maps
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Objectius
Estudi del front deltaic distal i del prodelta
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Cos deltaic constituït per capes de gres dipositades en el front deltaic d’una barra de desembocadura, sobre els
dipòsits fins de prodelta
 

 

Vista de l’aflorament d’una barra de desembocadura deltaica sobre materials argilosos de prodelta
 

 

El prodelta, s’observa baixant per la carretera, i està constituït per argiles gris blavoses, molt carbonatades,les quals
presenten forma bolar
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Vista d’una altra barra de desembocadura deltaica sobre argiles del prodelta
 

 

Les capes de gres formen barres de desembocadura, i a escala de aflorament pot observar-se la morfologia de les
dunes i la compensació entre capes. Aquestes tenen una granulometria de sorra fina a molt fina, ocasionalment
amb alguna passada de sorra mitjana. Presenten laminacions tractives d’alt règim de fluxe (estratificació encreuada
planar) i ripples al sostre. En algunes capes pot observar-se la estratificació encreuada de tipus hummocky, deguda
a processos d’onatge més violents (tempestes).
 

 

Capes de gres de la barra de desembocadura deltaica, amb morfologia de duna, les quals es
compensen unes amb les altres.
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Detall d’una morfologia de duna en una capa de gres de la base del cos sorrenc deltaic
 

 

D’altres estructures sedimentàries consisteixen en còdols tous, bases erosives en algunes capes i biotorbacions de
tipus burrows tant horitzontals com verticals.
 

 

Còdols tous en una capa de gres
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Laminacions encreuades de tipu ripple i planar, en capes de gres del front deltaic, biotorbades, amb
estructures de tipus burrow

 

 

Mentre atravessem el poble de Marganell, per la carretera, seguint cap a la propera parada, es poden distingir els
cossos de barres de desembocadura deltaica sobre els materials lutítics de prodelta, cada cop més abundants.
 

Parada 18. Parada 18. La Fassina (Coord. UTM: 400572 4611839)
 

Com arribar-hi?
Carretera BV-1123, des de la carretera BP-1101 de Manresa al Coll del Bruc, fins a Castellbell i el Vilar
 

URL Google Maps
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Objectius
Fàcies de prodelta i talús
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Espectacular aflorament de les fàcies de prodelta inferior i talús.
 

 

Vista dels potents dipòsits lutítics de talús. en ells es distingeixen unes unitats de menor rang,
formades per capes de gresos i lutites, les quals representen els canals i els seus rebliment, o sigui,
depressions existents en el talús, que comunicaven àrees somes del delta amb àrees profones de la

conca.
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Es distingeix una potent sèrie lutítica, formada principalment per argiles carbonatades gris blavoses, sedimentades
en àrees distals del sistema deltaic de Montserrat, a profundidats entre 15 metres fins a més de 50 m. Comprenia
els  ambients  deposicionals  de  prodelta  inferior i  de  talús.  Lateralment  i  temporalment,  aquestes lutites  poden
correlacionar-se amb l'entrada marina trobada a la pujada a Montserrat, i concretament a les parades 4 a 6.
 

 

Forma del rebliment d'un canal en ambients de prodelta inferior a talús, amb capes llimoses i
sorrenques.

 

 

Entre les lutites apareixen uns cossos constituïts per capes de gres sedimentades en petites depressions que es
formaren degut a l'erosió causada pels corrents turbidítics que baixaren des d'àrees somes del front deltaic fins a
zones pregones. Aquestes depressions tenen morfologia  de  grans canals.  El  rebliment  d'aquests canals són les
capes turbidítiques de gres dipositades pels corrents de terbolesa que circulaven per dins els canals durant les
avingudes fluvials més importants, que arribaven a transportar material plataforma enllà fins arribar a la zona de
pendent, on s'acceleraven mentre baixaven.
 

 

Detall dels canals reblerts de capes de gresos turbidítics.
 

 

Parada 19. Parada 19. Carretera BV-1123. Km 4 (Coord. UTM: 401280 4611912).
 

Com arribar-hi?
Carretera BV-1123, des de la carretera BP-1101 de Manresa al Coll del Bruc, fins a Castellbell i el Vilar
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URL Google Maps

Objectius
Estudi d'inestabilitats sedimentàries a gran escala
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Carretera BV-1123, des de la carretera BP-1101 de Manresa al Coll del Bruc, fins a Castellbell i el Vilar
 

 

Vista de l’aflorament a l’any 1988, amb menys vegetació que actualment
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Fragment  d’un  cos  deltaic  de  barra  de  desembocadura  els  qual  va  lliscar  sobre  materials  lutítics,  després  de
trncar-se el cos deltaic. El lliscament es fa sobre una superfície que correspon a una falla lístrica sinsedimentària, i
va quedar frenat a la zona lutítica del prodelta superior, que aflora a sota.
 

 

Vista actual de l’aflorament, en el qual encara es pot observar la superfície de lliscament del bloc
deltaic superior sobre les lutites del prodelta

 

 

Pot observar-se el cos deltaic “in situ”, formant un cicle grano i estratocreixent de barra de desembocadura. A les
proximitats  del  lliscament,  les  capes de  gres  apareixen deformades presentant  estructures  de  tipus  “balls  and
pillows”.
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Detall del bloc deltaic lliscat.
 

 

Inestabilitats a gran escala.
 

 

Esquema gràfic d’una inestabilitat a gran escala com la de l’aflorament, relacionada amb falles
lístriques sinsedimentàries que provoquen la deformació en les lutites del prodelta i les sorres del
front deltaic, així com el lliscament de grans segments de la plataforma deltaica. (Dibuix, Eudald

Maestro)
 

 

Parada 20. Parada 20. Carretera BV-1123. Km 2 (Coord. UTM: 402939 4611485).
 

Com arribar-hi?
Carretera BV-1123, des de la carretera BP-1101 de Manresa al Coll del Bruc, fins a Castellbell i el Vilar
 

URL Google Maps

Objectius
Observació de fàcies de Front deltaic i Prodelta, així com inestabilitats sedimentàries
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Cos sorrenc format per barres de desembocadura deltaica, amb gruixos entre 3 i 80 cm, mostrant la forma de dunes
les quals es compensen entre elles; comptenen ripples d'onades i també s'observa la presència de còdols tous.
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Aflorament de la carretera. Cicle deltaice, amb les fàcies de profunditat (prodelta) a la base i els
dipòsits sorrencs de front deltaic a sobre. Els materials lutítics, els quals comptenen capes de gres, es

troben deformats, degut a moviments plàstics sinsedimentaris. Aquestes inestabilitats estan
associades a falles lístriques i donen depressions de tipus "gully", en àrees frontals dels sistemes

deltaics.
 

 

La  base  d'aquest  cos  de  gresos  apareix  afectada  por  inestabilitats  sedimentàries,  produïdes  tant  durant  la
sedimentació com durant el procés de consolidació.
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Els dipòsits sorrencs de front deltaic també apareixen deformats a la base, degut a que foren
sedimentats durant els moviments plàstics dels nivells lutítics prodeltaics.

 

 

Els dipòsits que afloren a sota estan formats per lutites grises amb capes de gresos de poca continuïtat lateral, tant
qmb forma  de  canal  com de  duna. Tots  aquests  materials  es  troben afectats  per moviments  plàstics  i  surten
deformats (“slumping” incipient o con estructures de tipus “balls and pillows”).
 

 

El front deltaic està format per barres de desembocadura en forma de dunes, que es compensen unes
amb les altres.

 

 

El contacte entre el tram sorrenc i el tram lutític correspon a una discordança local deguda al lliscament del cos
sorrenc (semblant al de l'aflorament de la parada 19) sobre el nivell  lutític, molt més plàstic i  viscós, el qual es
deforma pel moviment de lliscament conjuntament amb el tram sorrenc de sobre. La base correspon a una falla
lístrica sinsedimentària.
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Vista de l'aflorament de sobre, amb un cos sorrenc de front deltaic, disposat sobre de lutites plàstiques
del prodelta, i afectat per inestabilitats sinsedimentàries.

 

 

Interpretació de les inestabilitats deltaiques.
 

 

Esquema gràfic de diferents inestabilitats sedimentàries en àrees frontals del sistema deltaic, com la
formació de gullies, colades fangoses, lliscaments, etc. (Dibuix, Eudald Maestro)

 

 

Parada 21. Parada 21. Mas Farran. Carretera BV-1123. Km 1 (Coord. UTM: 404021 4611382).
 

Com arribar-hi?
Carretera BV-1123, des de la carretera BP-1101 de Manresa al Coll del Bruc, fins a Castellbell i el Vilar
 

URL Google Maps
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Objectius
Dipòsits de prodelta
 

Elements d’observació i interpretació generals i en detall
 

Dipòsits propis d'un prodelta, a la zona més distal i amb major pendent del sistema deltaic de Montserrat.
 

 

Aflorament de fàcies de prodelta. Estan constituïdes per potents trams d'argiles grises, les quals
inclouen capes de limolites i gresos

 

 

Abunden principalment els materials lutítics, formats per potents trams d'argiles grises, en tall fresc, que comptenen
capes primes de llims i gresos de granulometra molt fina, amb gruixos que oscil.len entre 1 i 8/9 cm. Apareix alguna
capa  més  potent  però  amb  molt  poca  continuitat  lateral.  Les  lutites  localmente  es  troben  afectades  por
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inestabilitats que indueixen a deformacions locals
 

 

Deformació plàstica en les argiles del prodelta
 

 

Culminant un tramt lutítict potentt aflora un cos sorrenc bioclàstic de fins a 2,30 metres de potència, omplint una
superfície  irregular  que  talla  materials  fins  del  prodelta.  El  cos  està  format  de  sorres  i  bioclastes,  dels  quals
predominen els nummulites, que surten sense orientació aparent, a més de fragments de moluscs, briozous i d'altra
fauna marina. També compté algunes graves (lidites) i presenta bioturbacions verticals.
 

 

Presència de capes primes de limolites i gresos de granulometria molt fina, en els trams argilosos.
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Se interpreta como el relleno de una depresión en el prodelta, provocada por la fuerza erosiva de las corrientes de
turbidez procedentes de avenidas mayores del sistema fluvial de Montserrat y que al llegar al extremo del frente
deltaico, bajan por la zona de mayor pendiente, acelerándose y erosionando o removilizando el fondo lutítico. Estas
corrientes pueden incorporar, debido a la fuerza erosiva que ejercen sobre el fondo, todo lo que encuentran en su
camino, como por ejemplo moluscos, que se fragmentan , o nummulites que permanecen intactos. Este material se
deposita sobre el fondo erosionado por la cabeza de la corriente hiperpícnica.
 

 

Base de la capa de gres, on s'observa la forma erosiva i les estructures de corrient de base.
 

 

Otro cuerpo rocoso que aflora expone una base erosiva y en ella se distinguen estructuras de corriente de base
(“grooves”, “flutes”). Está constituido por microconglomerados, predominantemente calizos, y algunos bioclastos. Su
interpretación  es  la  de  un  flujo  hiperpícnico  parecido  al  anterior,  pero  en este  caso  con menor  presencia  de
organismos en su composición debido a la ausencia de estos a lo largo de su de descenso.
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Flutes a la base d'una capa de gres
 

 

El  cuerpo rocoso superior de esta parada, de hasta 4 metros de espesor, corresponde a un material  de tamaño
microconglomerado a arena muy gruesa, que grada a arena de granulometría de fina a media, con base erosiva y
algunos bioclastos en su interior. Se observan alineaciones de cantos blandos, arrancados por las corrientes que
viajaban por el fondo y erosionaban e incluían parte de las arcillas sobre las que circulaban.
 

 

Capa de gres de granulometria grollera
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Es tractaria de corrents importants, molt saturades de sediment, producte de les avingudes més grans i de duració
temporal notable (dies o àdhuc algunes setmanes). Aquests corrents viatjarien sobre el fons, i  tindrien una gran
capacitat erosiva i turbulència al seu interior. Podrien arrancar i incluir al seu interior el què trobaven en el seu camí,
o el què erosionaren del fons. En algunes depressions podria sedimentar parcialment i deixar una part del sediment
que portaven en suspensió. Al llarg de les diferents depressions que trobés en el seu camí deixaria gran part del
sediment que comptenia.
 

 

Passades de còdols tous d'argila a l'interior de una potent capa de gres.
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