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ITINERARI GEOLÓGIC COLLBATÓ – COVES DEL SALNITRE 
 
COM ARRIBAR-HI 
 
Cal anar fins a Collbató per la N-II. Després prenem la carretera B-112 que comunica les 
poblacions de Collbató i Monistrol de Llobregat fins a l’aparcament al davant de la Fonda 
dels Arcs. Des d’aquest punt iniciarem l’itinerari geològic tot seguint els afloraments que hi 
ha a les vores de la carretera B-112 fins a les Coves del Salnitre passant per l’Ermita de la 
Salut. 
 
Com que gran part de l’itinerari es fa seguint una carretera cal tenir molt de compte en on 
ens situem en tot moment. Situeu-vos a l’esquerra de la carretera segons el vostre sentit de 
marxa i molta atenció amb els cotxes quan s’hagi de creuar. 
  
 
OBJECTIU DE LA SORTIDA 
 
Aquesta sortida intenta assolir diversos objectius referents als camps de la Geografia Física; 
la Història; i les Ciències de la Natura (concretament la geologia). Aquests objectius 
s’estructuren de la següent forma: 
 
1.- Localització de Collbató en el context de les unitats del relleu catalanes. 
2.- Caracterització geològica de l’entorn de Collbató tot fent un petit tall geològic de la 
Serralada Prelitoral. 
3.- Composició i formació de l’atípic relleu de Montserrat (fenòmens càrstics) 
4.- Els forns de calç 
5.- L’erosió de Montserrat (els cons de dejecció actius) 
6.- Conclusions 
 
Aquests objectius s’assoliran a les diverses parades que es fan al llarg de l’itinerari geològic 
mitjançant un qüestionari i uns exercicis que faran la sortida més participativa. 
  
   
 
 
 
 
        Oriol Ferrer i Garcia 
        Llicenciat en Geologia 
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Figura 1: Mapa de situació de les parades que es realitzaran al llarg de l’itinerari. L’espaiat 
de la quadricula és d’un quilòmetre. Les parades estan marcades amb un punt negre) 

(font http://ww.icc.es Mapa Topogràfic 1:5000 full 281-117 Collbató). 
 
ITINERARI GEOLÒGIC 
 
PARADA 1: Fonda dels Arcs (Introducció geogràfica i situació de Collbató dins dels context de les 
unitats del relleu de Catalunya) 
 
En el relleu del nostre país podem diferenciar un conjunt d’unitats geomorfològiques o de 
relleu. Aquestes unitats estan formades per la Depressió Central Catalana al voltant de la 
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qual es disposen una sèrie de serralades entre les que cal citar els Pirineus al nord; les 
Serralades Costaneres Catalanes a l’est i el Sistema Ibèric al sud-oest. Les Serralades 
Costaneres Catalanes al seu temps estan formades per dues carenes de muntanyes 
paral·leles a la línia de costa que estan separades per una depressió (Depressió del Valles-
Penedés). La serralada que trobem més prop del mar correspon a la Serralada Litoral que 
engloba diversos relleus (Collserola, Garraf, Montnegre, etc...) mentre que la més interna 
correspon a la Serralada Prelitoral en la qual trobem altres pics importants (La Mola, Sant 
Jeroni, etc...).  
 

 
 

Figura 2: Esquema geològic simplificat de la les Serralades Costaneres Catalanes. 
D’oest a est trobem la Depressió Central Catalana; la Serralada Prelitoral, la Depressió del 

 Vallès-Penedès; i la Serralada Litoral. El punt vermell situa l’itinerari 
 

La Muntanya de Montserrat es localitza  a la província de Barcelona, a uns 30 Km de 
Barcelona ciutat i es situa a cavall entre les unitats orogràfiques de la Serralada Prelitoral i 
la Depressió Central Catalana. Aquest relleu geomorfològicament pertany a la Serralada 
Prelitoral però a nivell geològic, si tenim en compte els materials que la formen, pertany a 
la Depressió Central Catalana.  
 
Les Serralades Costaneres Catalanes així com gran part de les serralades que trobem a tot el 
món es van formar en un context compressiu. Quan apliquem esforços compressius a una 
roca, aquesta es va plegant fins que ja no pot més i es trenca tot formant els 
encavalcaments. Si un cop s’han format els encavalcaments encara continua la compressió 
s’en generen més i al mateix temps es genera un relleu. Així mitjançant els encavalcaments 
es generen muntanyes. D’altra banda perquè es generi una fossa o una conca cal que els 
esforços siguin extensius fet que generarà falles normals (figura 2). 
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Figura 2: Blocs diagrames amb exemples de falla normal amb esforços distensius (gènesi de 
conques) i falla inversa o encavalcament amb esforços compressius (gènesi de relleus). 

  
Des d’aquesta parada podem veure davant nostre (cap a l’ESE) uns relleus a l’horitzó que 
corresponen a la Serralada Litoral on identificarem (si el dia ho permet) Collserola i el 
Massís del Garraf. Per sota d’aquests relleus trobem una zona més o menys plana que 
pràcticament arriba fins a Collbató i que correspon a la Depressió del Vallès-Penedès o 
Depressió Prelitoral. Finalment, davant nostre, s’aixequen els primers relleus de la 
Serralada Prelitoral en els que inclourem la Muntanya de Montserrat. 
 
L’estructura de les Serralades Costaneres Catalanes es caracteritza per una sèrie de falles 
que van jugar al llarg del Paleozoic, Mesozoic i Terciari i van donar lloc a un sistema de 
horts i gravens orientats paral·lelament a la costa. D’aquesta manera les Serralades 
Costaneres corresponen a blocs aixecats (horts) mentre que la Depressió del Vallès-
Penedès correspon a un bloc enfonsat (graven). Aquest bloc enfonsat arriba fins a 
Tarragona per on va arribar a connectar un braç de mar durant el Terciari. 
 
A la Serralades costaneres Catalanes podem diferenciar un sòcol hercinià i una cobertora 
mesozoica. En el sector estudiat el sòcol presenta un comportament rígid y estaria format 
per roques metamòrfiques mentre que la cobertora mesozoica està formada per materials 
triàssics. Durant l’Eocè algunes falles del sistema en direcció a la Serralada Costanera 
Catalana van ser sotmeses a esforços i es van generar encavalcaments del sòcol sobre la 
cobertora mesozoica i alguns dipòsits terciaris de la Conca de l’Ebre.  
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Figura 3: Mapa geològic de la zona de Collbató amb la situació de les parades  
(mapa geològic de Catalunya 1:25.000) 
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Des de l’esplanada del pàrking del restaurant el Arcs, podem observar una sèrie de turons 
formats per roques de color blanquinós que corresponen a les calcàries del Triàsic. Més cap 
a la dreta, al cim d’un turó format per conglomerats, gresos i argiles vermelles hi trobem 
una casa. Aquestes roques daten del Triàsic inferior (Buntsandstein). 
 
1.- Com es troben els estrats? Estan horitzontals? 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
 
PARADA 2: Pujada a mà esquerra de la carretera, entrada a Collbató (observació dels 
materials més antics de la sèrie). 
 
Continuant la carretera en direcció a les coves, trobarem un rètol a l’entrada del poble de 
Collbató. Hi ha un carrer que puja fins a la Plaça de l’Ajuntament. Ens pararem en 
l’aflorament rocós que trobem a mà dreta de la pujada. Mireu les característiques més 
evidents de les roques (color, estratificació, etc...) 
 
2.- Com es troben els estrats? Hi ha estrats? 
 
................................................................................................................................................ 
 
3.- De quin tipus de roca es tracta? (sedimentaria, ignia o metamòrfica) 
 
................................................................................................................................................ 
 
Torneu a la carretera principal. Observem el mateix tipus de roca que a la pujada. 
 
4.- Trobem algun altre tipus de roca o mineral associat? Com es troba? Descriu-la. 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
5.- Hi ha algun altre tipus d’estructura que us cridi l’atenció? Quina relació guarda 
amb la roca? De que es tracta? (Fixeu-vos en com es troba la roca en el contacte amb 
aquestes estructures) 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................ 
 
6.- Feu un esquema de l’aflorament i les relacions entre les diverses roques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARADA 3: Camí antic de Collbató (Observació dels materials del Triàsic mitjà – 
Muschelkalk inferior (M1)).  
 
Seguint la carretera en direcció cap a les coves, passarem per davant d’una paret de pedra. 
Passat aquest punt la carretera fa un revolt tancat a l’esquerra on hi observem unes altres 
roques de colors diferents. Continuarem per la carretera fins passar el revolt on trobarem un 
camí de pedra que surt a mà esquerra. Agafarem aquest camí i ens fixarem en les roques 
que afloren al costat del mateix.  
 
7.- De quin tipus de roca es tracta?  
 
................................................................................................................................................ 
 
Per determinar de quin tipus de roca es tracta hi afegirem una mica d’àcid clorhídric (HCl). 
A l’entrar en contacte l’àcid amb la roca es genera una reacció química. La composició de 
la roca (CaCO3) reacciona amb l’àcid (HCl) i genera dos components. 
 
8.- Quins són aquests components? Expliqueu que és el que passa. Completeu la 
reacció química que te lloc. 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 

CaCO3 +   HCl          .............. + ................. 
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PARADA 4: Creuament de la carretera amb el camí (Observació del Triàsic mitjà – 
Muschelkalk mig (M2)) 
 
Tornant a la carretera just on es creua amb el camí on hem fet la parada 3 trobem un altre 
tipus de roca. El color de la roca es diferent. A partir del color de la roca, a grans trets 
podem reconèixer l’ambient o medi en el que aquesta es va sedimentar. En general les 
roques de colors vermellosos o ataronjats corresponen a litologies que es van sedimentar en 
ambients continentals (planes al·luvials, deserts, etc...). D’altra banda les roques que 
presenten colors clars (blanquinosos, grisosos, blavosos) corresponen a materials que es 
van dipositar en ambients on hi havia aigua de forma important (llacs o mars). La diferencia 
de color es deguda a l’estat d’oxidació del ferro (Fe). D’aquesta manera en roques de colors 
vermellosos el ferro el trobem oxidat (Fe3+) mentre que en roques amb colors clars el ferro 
es troba reduït (Fe2+). Que el ferro es trobi reduït o oxidat depèn en gran part del contingut 
d’oxigen (O2) que hi havia en el moment de la sedimentació. 
 
9.- De quins tipus de roca es tracta?  
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
10.- Observem estrats? Com es troben? Per què? 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
PARADA 5: Pedrera d’en Rogent (abandonada) (Observació dels materials del Triàsic 
superior – Muschelkalk superior (M3)) 
 
Continuem per la carretera en direcció a les coves. A mà esquerra hi trobem una pedrera 
excavada a les roques. Aquestes roques presenten diversos indicis que ens informen de 
l’ambient en el que es van dipositar. Busqueu-los. 
 
11.- De quin tipus de roca es tracta? Descriviu-la (color, estructures, contingut fòssil, 
estratificació, etc...) 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
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Si us hi heu fixat en la superfície dels estrats hi trobem petits tubs que recorren tota la roca. 
Aquest tubs s’anomenen bioturbació i són el resultat de l’acció dels organismes que vivien 
en el sediment que més tard formaria la roca. Aquests organismes removien el sediment per 
localitzar l’aliment i van deixar aquestes traces.  
 
Juntament amb aquestes traces també s’observen restes d’algues que es veuen molt ve en 
les seccions verticals dels estrats. Aquests fòssils s’anomenen estromatòlits i van ser en 
gran part responsables durant el Paleozoic de l’augment de la concentració d’oxigen a 
l’atmosfera primitiva. 
 
A la part nord de l’aflorament, podem veure segons toqui la llum del Sol, unes ondulacions 
en les capes verticals. S’anomenen ripples i corresponen a ondulacions deixades per les 
onades en un ambient costaner. Són similars a les que trobem actualment a la platja. 
 
PARADA 6: El forn de calç i la pedrera (Observació del forn de calç i el seu 
funcionament) 
 
En aquest punt hem de creuar la carretera i agafar un camí tancat per una cadena. Just 
passat la cadena trobem unes construccions que corresponen a antics forns de calç.   
 

 
 

Figura 4: Restes de l’antic forn de calç de Collbató. La porta de la dreta porta a l’interior 
 del forn, mentre que per la de l’esquerra s’accedeix a la part superior del forn. 

 
La calç ha estat des de fa 3000 anys i fins que fou substituïda pel ciment (des del segle 
XIX, però sobretot després de la Guerra Civil) el material més eficaç i utilitzat per unir i 
protegir els materials. Els primers en utilitzar la calç es creu que ja van ser els ibers.  
 
Catalunya ha sigut un país, que a causa de les seves condicions geològiques ha tingut una 
gran quantitat d’aquests forns. La Serralada Litoral i Prelitoral degut a que en gran part 
estan formades per materials sedimentaris calcaris han concentrar gran part d’aquests forns.  
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La producció de calç, generalment complementaria en el cicle de les feines del pagès, es 
feia en els forns de calç. Els forns eren de pedra, tenien una planta circular i una secció 
normalment cònica. Podien estar excavats a terra o be a la roca com en el cas del de 
Collbató.  
 
El procés per aconseguir la calç requeria una llarga preparació. Primer de tot es necessitava 
el combustible, que s’obtenia del desembrossament dels boscos colindants. La llenya 
s’apilava en feixes anomenades fogots que generalment feien una trentena de quilos. El 
següent pas consistia en treure la pedra calcaria de la pedrera propera al forn i transporta-la 
fins a aquest. Aquesta feina es feia amb pics i malls i el transport fins al forn es feia amb 
carros tibats per cavalls. Posteriorment s’apilaven les pedres formant una paret a l’entorn de 
tot el forn en funció de la seva mida: les més grosses es posaven a la part baixa del forn 
mentre que les més petites s’aprofitaven per les parts més altes i el sostre. Un cop 
revestides totes les parets del forn es procedia a la cobertura del forat del sostre tot formant 
una cúpula amb pedres més petites que també es coïen. A la part inferior es deixava una 
finestra per introduir la llenya amb una forca.  
 
Un cop acabat el recobriment de pedra calcaria dins del forn s’omplia el forn amb els 
fogots. Quan s’encenia la llenya del forn ja no es parava fins que la pedra estava cuita i per 
tant s’havia obtingut la calç. Mentre hi havia un encarregat per mantenir el foc viu que 
anava introduint llenya per tal de que el forn arribés als 900-1000 ºC. Tot i assolir aquestes 
temperatures tant altes el procés de cocció de la pedra era lent. El procés de cocció per 
aconseguir la calç viva, podia durar per uns forns de les dimensions dels de Collbató entre 
11 i 15 dies amb les seves corresponents nits. Durant el procés el carbonat càlcic al donar-li 
calor alliberava anhídrid carbònic i passava a òxid de calci. 
 

CaCO3 + Temperatura                   CO2   +   CaO 
 
Quan els entesos deien que ja era al seu punt es segellava la boca del forn i la part superior 
amb pedres i fang durant quatre o cinc dies més. Passat aquest temps ja era a punt. Un cop 
calcinada, la calç de les parets es desenfornava a base de cops de pic i es transportaven els 
terrosos de calç viva en carros a la seva destinació. La calç obtinguda tenia moltes 
aplicacions: servia per emblanquinar, desinfectar, per ensulfatar les plantes contra les 
plagues i per a la construcció com a element del morter, una mena de ciment utilitzat per 
unir maons i pedres. 
 
Per fer-nos una idea del consum mitjà de llenya del forn cal dir que un forn que produís 
unes 20 tones de calç necessitava uns 1.500 fogots (450 tones de llenya).  
 
Un detall a observar dins del forn de calç de Collbató son les parets. En aquest forn podem 
veure una paret que està formada per la mateixa roca calcaria que hi ha a la pedrera i que va 
ser excavada per donar-li la forma circular. D’altra banda la paret posterior està construïda 
amb roques dels voltants que aguanten l’escalfor molt millor que les calcaries. Es tracta 
dels gresos quarsítics del Muschelkalk mig (M2) que hem vist a la parada 4. Tot i aguantar 
l’escalfor podem veure que les temperatures que s’assolien al forn eren molt elevades i que 
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el quars que les forma va arribar a desfer-se lleugerament i com a resultat veiem la 
superfície d’aquestes roques vitrificada tal i com passa amb la ceràmica quan esta cuita. 

 
 

Figura 5: Esquema d’un forn de calç típic. A destacar el recobriment de les parets del forn amb la pedra 
 calcaria a coure i les obertures que es deixaven a la part superior per tal de deixar respirar el foc. 

 
PARADA 7: Sòls quaternaris (Caracterització d’un sòl quaternari a partir de marques 
d’arrels i crostes carbonatades) 
 
Torneu enrere cap a la carretera. En arribar-hi, continueu en direcció cap a les coves per la 
banda dreta. Pareu a la meitat del revolt a l’esquerra que trobareu. Observeu el talús de la 
carretera que està excavat en sediments Quaternaris. 
 
Si ens allunyem una mica del talus de la carretera, podem veure unes estructures que es 
disposen, a grans trets, de manera vertical. Aquestes estructures reben el nom de 
rizocrecions i es corresponen a restes d’arrels de plantes que van viure fa milions d’anys i 
que han arribat preservats als nostres dies en forma de paleosòls. Els paleosòls són sòls 
antics que s’han preservat fins als notres dies. 
 
Les rizocrecions o marques d’arrels es formen al voltant de les arrels de les plantes. Les 
plantes adquireixen els nutrients necessaris per viure mitjançant les arrels. La zona al 
voltant de les arrels, quan el sòl es converteix en roca afavoreix la precipitació de ciments 
carbonatats que es el que forma les rizocrecions. 
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PARADA 8: Formació gresos de la Salut (Observació d’aquesta formació a la localitat on 
fou descrita) 
 
Continueu per la carretera fins a arribar a un revolt a l’esquerra des d’on tenim una bona 
vista de tot el torrent de la Salut i la Muntanya de Montserrat. En aquest indret hi afloren 
uns gresos vermells. Aquests estan al damunt d’una altra formació que queda coberta per la 
vegetació (Formació Mediona) que es disposa directament damunt de les calcaries 
mesozoiques de l’M3. 
 
12.- Aquests gresos són iguals que els que hem vist a la parada 4? Que hi observem de 
diferent? 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
Des d’aquesta parada tenim un magnífic mirador al llarg del Torrent de la Salut fins a la 
vall del Llobregat i part de la Serralada Prelitoral (Sant Salvador de les Espases i el 
Puigventós). Intenteu reconèixer en el paisatge algunes de les roques que hem vist al llarg 
de la sortida. 
 
Fixeu-vos des del fons del Torrent de la Salut fins on comença la muntanya de Montserrat. 
La carretera que puja a les coves del Salnitre s’acaba al contacte entre gresos i lutites i 
conglomerats. Aquests gresos són del Terciari (Paleocé) i s’anomenen Formació la Salut ja 
que van ser descrits pels geòlegs en aquest lloc. Són els mateixos que tenim al costat de la 
carretera en aquesta parada.  
 
13.- Quin fet observes des d’aquí si et fixes en la litologia predominant des del fons del 
torrent fins al contacte amb els conglomerats? Quina litologia es fa més important a 
mesura que ens acostem a aquest contacte? 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
Cal destacar un canvi litològic que es detecta al llarg de la Formació la Salut, amb un  
predomini creixent de litologies més grolleres (nivells conglomeràtics intercalats) cap a la 
part superior d’aquesta fins a canviar clarament als conglomerats de Montserrat.  
 
Dins dels conglomerats de Montserrat hi podem veure algunes feixes de vegetació, una de 
les quals coincideix amb l’entrada de la cova del Salnitre. Aquesta feixa s’acaba a 
l’esquerra de la cova mentre que continua cap a la dreta. La vegetació ha aprofitat els 
materials més tous per instal·lar-se, es tracta de gresos i argiles vermelles. Aquestes 
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litologies separen els diversos paquets conglomeràtics (un total de 8) que formen la 
muntanya. 
 

 
 

Figura 6: Vista aèria de Montserrat des del riu Llobregat. A ma esquerra de la figura es situaria el Torrent de la 
Salut. Els nombre indiquen els diversos paquets de conglomerats. Està marcat el contacte entre els gresos de 

la Salut (blancs) i els conglomerats de Montserrat (puntejats). Els nivells de color negre corresponen a les 
intercalacions de gresos (modificat de XI Congreso Español de Sedimentología 1986). 

 
PARADA 9: Revolt a la dreta al costat del trencall cap al Santuari de la Salut i les coves 
del Salnitre (Observació d’un petit plec anticlinal i d’una discordança angular) 
 
Continueu per la carretera fins arribar al trencall cap a les Coves del Salnitre. En aquest 
punt continueu per la carretera direcció a Monistrol. Un cop passat el revolt tancat cap a la 
dreta atureu-vos al costat dret de la carretera al replà que hi ha davant del talús de la 
carretera. 
 
En aquest aflorament, a grans trets hi podem observar tres tipus de roques. 
 
14.- Quines són? Descriviu els trets més característics de cadascuna. 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 

 13



Batxillerat                                                                                                            Dossier de l’itinerari geològic Collbató – Coves del Salnitre 
 

 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
Si us fixeu en la part més baixa de l’aflorament veureu una roca de color blanc que dibuixa 
un plec anticlinal molt suau.  
 
Per sobre trobem un segon tipus de roca que presenta coloracions variades (marronoses, 
ocres i vermelloses). En aquests materials hi podem observar gran quantitat de petits forats, 
corresponen a la porositat deixada per la dissolució de cristallets de sals (guixos o halurs). 
Aquest indici ens informaria de que la roca es va dipositar en un ambient sec que afavoria 
la precipitació química de les sals contingudes en l’aigua. A part de les sals també hi 
trobem restes de l’activitat dels organismes que vivien en aquest ambient. Es tracta 
d’estromatólits similars als de la parada 5 però en aquest cas no es troben en carbonats. 
 
Finalment a la dreta de l’aflorament hi trobem el tercer tipus de roca que te uns colors molt 
vermellosos dins de la qual hi ha grans clasts que van d’angulosos a subarrodonits. 
L’angularitat dels clasts ens informa del grau de transport que poden haver patit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angulosos                  Subangulosos                  Subarrodonits             
 

-           TRANSPORT          + 
 
Les bretxes es caracteritzen sempre per presentar uns clasts angulosos o 
ens indiquen que l’àrea font dels materials on eren erosionats no estava ma
lloc on finalment es van dipositar. Entremig dels clasts hi trobem una mat
és aquesta matriu la que aguanta el pes de la roca. Fixeu-vos també, que d
no s’hi observa cap tipus d’estratificació. Totes aquestes observacions 
aquests materials van patir poc transport i es van sedimentar molt ràpidam
 
 
15.- Com es dipositen les bretxes al damunt de les argiles? Quin t
tenen? Feu un petit esquema que mostri clarament el contacte d
damunt de les argiles i calcaries que formen l’anticlinal. 
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PARADA 10: Canal d’en Xacó sota l’Ermita de la Salut (Reconeixement de les diverses 
litologies que formen els conglomerats de Montserrat) 
 
Tornem enrera i agafem el trencall cap a l’Ermita de la Salut que ara ens queda a mà dreta. 
Comencem a enfilar els materials gresosos de la Formació de la Salut. La carretera fa un 
revolt a la dreta on creua un torrent per un petit pont. Baixeu al torrent. 
 
Intenteu reconèixer les diverses litologies que heu observat a les parades anteriors en els 
materials que formen els còdols dels conglomerats de la muntanya de Montserrat (pissarres, 
gresos vermells, calcaries, dolomies, quars, margues, etc....)  
 
16.- Quins són els materials que més hi predominen? 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
Aquests dipòsits no estan cimentats y per tant no podem parlar de conglomerats. 
S’anomenen graves. 
 
Els còdols que heu observat en aquesta parada provenen de l’erosió torrencial dels 
conglomerats que formen la muntanya de Montserrat. Els torrents que baixen de la 
muntanya van encaixonats entre parets de roca i tenen un gran desnivell. Degut a aquest fet 
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amb poca quantitat d’aigua que baixi poden arrossegar els materials erosionats als vessants 
i transportar-los muntanya avall fins a formar cons de dejecció. 
 
L’aigua dels torrents transporta el material groller (còdols i fragments de roca) com a 
càrrega de fons mentre que el material fi (argiles i sorres) el transporta per suspensió. 
Durant el trajecte els fragments de roques van xocant uns contra els altres fent que 
s’arrodoneixin. Quan el curs d’aigua es desencaixa de les parets de la muntanya aquest perd 
la força de transport i diposita tot el material en cons de dejecció.  
 
L’ermita de la Salut es situa al damunt d’un antic con de dejecció. 
 
PARADA 11: Peu de l’Ermita de la Salut (Observació dels materials en que es troba 
l’Ermita) 
 
Agafem les escales que surten just al costat del torrent i pugem cap a l’Ermita de la Salut. 
Al final de les escales s’arriba a l’àrea d’esplai de la Salut on hi ha una font. Al costat de la 
font afloren els gresos de la Formació la Salut. En aquest indret al damunt d’aquests 
materials s’hi va desenvolupar un con de dejecció que actualment es troba inactiu.  
 
Si us gireu i observeu a l’esplanada on hi ha l’àrea d’esplai veureu que aquesta, es troba al 
damunt d’un con de dejecció actiu en el que han hagut de canalitzar el torrent que baixa de 
Montserrat per tal de que cada cop que plou no s’ompli amb el fang i els còdols que baixen 
de la muntanya. Es tracta del Canal d’en Xacó. 
 
PARADA 12: Aparcament per autobusos (Observació de la part superior de la Formació la 
Salut i dels sistemes de diàclasis de Montserrat) 
 
Continueu per la carretera direcció a les Coves. Passada una caseta de fusta hi ha un 
aparcament. En aquest indret hi ha un bon aflorament de la Formació gresos de la Salut.  
 
Són gresos de color vermell que s’organitzen en nivells tabulars entremig dels quals hi 
poden haver nivells d’argiles vermelles. Els nivells sorrencs estan formats majoritàriament 
per granets de quars (per reconèixer el quars podeu fer-ho amb un tros de vidre ja que 
aquest el ratlla mentre que la calcita no). Tots dos materials són d’origen continental, i 
probablement correspondrien a planes d’inundació deltaiques. En aquestes planes durant els 
moments de crescuda del riu es van dipositar els gresos mentre que desprès de la crescuda, 
quan l’aigua quedava estancada es sedimentaven les argiles que quedaven en suspensió a 
l’aigua. 
 
Dins dels nivells de gresos hi podem trobar espais buits amb formes arrodonides o 
elipsoidals. Es tracta de còdols de les mateixes argiles que trobem entre els nivells de 
gresos. Aquests còdols eren arrencats del terra durant la crescuda del riu i s’incorporaven a 
les sorres que més tard formarien els gresos. També podem observar dins dels gresos 
alguns tubs verticals (bioturbació) que corresponen a caus de cucs. 
 
Si ara entrem a l’aparcament i ens dirigim cap al torrent fins al petit pont que el creua, 
podrem veure de ben aprop les parets conglomeràtiques de Montserrat. El massís fa uns 10 
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km de llargada, entre el congost del Cairat per on corre el riu Llobregat, a llevant, i el coll 
de can Maçana, a ponent. L'amplada, entre la vall de Marganell, al nord, i l'altiplà de 
Collbató-els Brucs, al sud, és només d'uns 5 km, i el perímetre total del massís assoleix els 
25 km. Pel que fa a l'altitud màxima del massís, s'assoleix al cim de Sant Jeroni (1.236 m). 
Els conglomerats de Montserrat tenen en total uns 1300 metres de gruix.  
 
A nivell d’aflorament podem dir que: 
 
Estan formats bàsicament per clasts o còdols arrodonits (compareu amb els que hem vist a 
les bretxes de la parada 9) i una matriu sorrenca vermellosa o grisosa tot unit per un 
ciment d’origen carbonatat (fa efervescència al tirar-hi HCl). El diàmetre màxim dels 
còdols sol variar en funció de a quina part de la muntanya ens trobem però poden assolir 
mides de fins a 1 metre de diàmetre. La seva composició com hem vist a la parada 10 es 
variable, però majoritàriament estan formats (en abundància decreixent) per calcaries 
diverses, gresos vermells, quars i pissarres. 
 
El massís de Montserrat esta format per pilars rocallosos que s’aixequen verticals cap al 
cel. Aquestes agulles son masses conglomeràtiques columnars de grans dimensions (de 5 a 
100 metres d’alçada), de secció subcircular i que trobem aïllades o be formant grups. En 
algunes regions de Montserrat les formes aïllades són tant abundants que fins i tot han 
donat el nom de la zona (Regió d’Agulles). Les agulles aïllades poden tenir formes 
cilíndriques o be còniques (Cavall Bernat, la Mòmia, el Lloro, etc...). D’altres es troben 
agrupades (ex. El Plec del Llibre) o fins i tot poden estar foradades (ex. La Roca Foradada). 
 

 
 

Figura 7: Agulles de Montserrat vistes des de la cara nord de la muntanya. 
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La gènesi d’aquest relleu tant singular és degut fenòmens erosius. En primer lloc els 1300 
metres de conglomerats es troben afectats per dues grans famílies de diàclasis verticals i a 
90º entre sí, que els han fragmentat en grans prismes (figura 8a). L’aigua de pluja al caure 
sobre els conglomerats, s’escola per les esquerdes i degut al seu caràcter àcid afavoreix la 
dissolució del ciment carbonatat que els forma. La dissolució és més eficaç en les diàclasis 
que a la superfície dels conglomerats. D’aquesta manera tota l’aigua de pluja s’escola per 
les esquerdes tot provocant la caiguda de còdols (erosió) i un lent eixamplament de les 
esquerdes de milers d’anys de durada (figura 8b). 
 
Els clasts erosionats, van a parar als torrents o canals i més tard als cons de dejecció. Les 
esquerdes, un cop eixamplades són colonitzades per la vegetació que també actua desfent la 
roca amb les arrels. No obstant la vegetació també juga un paper molt important perquè fixa 
la formació superficial formada durant molts milers d’anys al damunt dels conglomerats en 
zones arrecerades com en torrents i canals o a zones poc escarpades. La dissolució del 
ciment carbonatat a les parts altes de les agulles provoca l’arrodoniment dels blocs 
conglomeràtics fins a conferir-los la silueta que podem veure actualment. Els plans 
d’estratificació i l’alternança de nivells gresosos permeten la separació i formació de boles 
respecte el cos de l’agulla (figura 8c).  
 
 

 
 

Figura 8: Esquema de formació del relleu montserratí. A. Bloc de conglomerats afectats per un sistema de 
diàclasis ortogonal. B. L’aigua de pluja provoca una dissolució del ciment carbonatat que és més eficaç a les 

diàclasis que a la part superior dels conglomerats. C. Finalment la dissolució del ciment carbonatat a les 
diàclasis aïlla les masses carbonatades tot formant agulles (Vilaplana, M. et al., 1985). 
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Figura 9: Ortofotografia de la Muntanya de Montserrat (el nord correspon a la part superior 
 de la imatge). Al cantó inferior esquerra hi trobem la població de Collbató i a la part superior central 
 el Monestir de Montserrat. Cal destacar tot el sistema de diàclasis que es desenvolupen en els con- 

glomerats montserratins. A la imatge se n’hi pot veure clarament un amb direcció NE-SW amb un 
 menor ortogonal a aquest (direcció NW-SE). Aquestes diàclasis van aïllar els blocs de conglome- 

rat que posteriorment l’aigua de pluja va arrodonir tot conferint-los les morfologies arrodonides  
característiques actuals (modificat de http://www.icc.es). 

 
Al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, com que els conglomerats presenten 
unes fractures més espaiades, el modelat erosiu dóna turons arrodonits, com per exemple el 
Montcau. 
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La formació de Coves i Avencs al Parc Natural de Montserrat 
 
La dissolució dels carbonats que trobem al ciment o en els còdols que formen els 
conglomerats de Montserrat per part de l’aigua de pluja produeix fenòmens càrstics. 
Aquests fenòmens generalment es desenvolupen sobre roques fàcilment solubles davant 
d’un àcid, com són les calcaries, les dolomies y les evaporites (guix i sal). El cas dels 
fenòmens càrstics en els conglomerats de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i d’altres 
sistemes conglomeràtics que voregen la Depressió de l’Ebre és possible per l’alt contingut 
en carbonat que tenen. 
 
L’aigua de pluja, que ja de per si té cert caràcter àcid, en barrejar-se amb el diòxid de 
carboni (CO2) adquireix un grau d’acidesa major. El CO2 es dissol a l’aigua tot formant 
l’àcid carbònic que dissoldrà la roca en entrar amb contacte amb ella. La reacció química és 
la següent: 

CO2 + H2O + CaCO3        Ca2+ + 2HCO-
3 

 
El carbonat (CaCO3) és de per si insoluble, i el que fa l’aigua de pluja àcida es transformar 
el carbonat en bicarbonat càlcic que si que és soluble. Aquest bicarbonat s’incorpora a 
l’aigua en dissolució.  
 
Si aquest fenomen el repetim durant molt de temps el que s’origina són cavitats o coves en 
la massa rocallosa erosionada químicament. No obstant aquesta reacció química no es 
produeix únicament en un sol sentit, sinó que també es dona a l’inrevés. Quan això passa el 
bicarbonat precipita com a carbonat i genera estalactites i estalagmites. Les estalactites es 
formen quan les gotes de l’aigua carregades de bicarbonat gotegen dels sostres i amb la 
precipitació dels carbonats generen aquestes formes que desafien la gravetat. Les 
estalagmites es formen al terra de la cova per les gotes d’aigua que cauen del sostre. Quan 
una estalactita s’uneix amb una eslacmita el que es forma és una columna. 
 
El fet de que la reacció química es doni en un o altre sentit depèn de diversos factors com 
poden ser un increment/disminució de la temperatura; l’agitació de l’aigua; un increment de 
la salinitat; l’activitat orgànica; o canvis de pressió. 
 
D’aquesta manera s’han format les coves i els avencs que trobem a la muntanya de 
Montserrat. La major cavitat de tot el massís és la Cova del Salnitre, encara que al vessant 
de Collbató n’hi ha d’altres (Cova Freda, Cova de la Mel, etc...). Els avencs són cavitats 
verticals entre les que cal citar per la seva profunditat el dels Pouetons (144 metres). 
 
Finalment l’aigua que ha generat aquestes formes surt de l’interior de les coves o avencs a 
partir de surgències o fonts naturals tot aprofitant esquerdes o discontinuïtats com les que 
generen les alternances dels nivells argilosos on hi trobem la vegetació entre els paquets de 
conglomerats. 
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Origen dels conglomerats de Montserrat: 
 
A finals del Cretaci i durant el Terciari inferior (entre 65 i 35 milions d’anys) a 
conseqüència del moviment de les plaques tectòniques euroasiàtica i africana es va produir 
el plegament alpí que va generar muntanyes com els Pirineus, els Alps o els Hymalaies. 
Aquesta fase de plegament que va formar grans serralades a tot el mon es coneix amb el 
nom d’Orogènia Alpina. Durant aquest període es va desenvolupar un gran mar interior 
limitat al nord pels Pirineus i a l’est pel Sistema Catalano-Balear (actual Serralades Litoral i 
Prelitoral) (figura 10).  
 

 
 

Figura 10: Esquema de la distribució de terres emergides (en blau) i del mar interior que 
es desenvolupava durant el Cretaci superior-Terciari inferior (65-35 milions d’anys) 

 
Dins d’aquest mar s’hi van anar acumulant els materials que actualment veiem a la 
Depressió Central Catalana. A la línia de costa es desenvolupaven deltes com els actuals on 
grans rius aportaven sediments de les muntanyes circumdants. D’aquesta manera es van 
formar els sistemes deltaics de Montserrat o de Sant Llorenç del Munt entre d’altres.  
 

 
 

Figura 11: Esquema de la relació entre els diversos sistemes deltaics conglomeràtics propers a Montserrat. 
Aquests sistemes estan relacionats amb els encavalcaments que aixecaven el Massís Catalano-Balear 

(modificat de XI Congreso Español de Sedimentología 1986). 
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A l’observar la litologia dels còdols que formen els conglomerats de Montserrat a mesura 
que pugem cap a la cova del Salnitre podem veure que com més amunt anem el contingut 
en còdols de quars o pissarres es cada vegada més important. Recordeu que aquestes 
litologies són les que hem vist a la parada 2. A la part més baixa dels conglomerats els 
còdols més abundants són els calcaries que correspondrien a les de les parades 3 i 5.  
 
La variació de la litologia dels còdols està relacionada amb l’aixecament tectònic dels 
materials més antics ja enterrats. Aquest aixecament tectònic va provocar l’alçament del 
Massís Catalano-Balear i per tant dels materials que el formaven a partir de diversos 
encavalcaments. D’aquesta manera quan l’aixecament es va iniciar, al generar nou relleu, 
immediatament es va iniciar l’erosió dels material que s’havien depositat anteriorment. Els 
materials que hem vist a les parades anteriors anaven de més antics a mes moderns. 
D’aquesta manera els primers materials que es van erosionar van ser els gresos vermells de 
la Salut. Un cop aquests van ser erosionats es van erosionar els materials de la formació 
Mediona. Per sota d’aquesta formació trobem els carbonats blancs del forn de calç que 
serien els següents en erosionar-se. L’erosió continuaria amb els gresos vermells per tornar 
a erosionar carbonats i finalment les pissarres paleozoiques de la parada 1. 
 
Tots els materials eren erosionats per rius força caudalosos que a mesura que anaven cap al 
mar anaven arrodonint els còdols que més tard formarien Montserrat. Quan arribaven al 
mar, els rius sedimentaven la seva càrrega tot generant un delta (figura 12) 
 

 
 
Figura 12: Model de formació del delta conglomeràtic que amb el temps generaria Montserrat. Els 
rius carregats de sediments baixen dels Catalànides i en arribar al mar dipositen la seva càrrega tot 

generant deltes. L’aixecament tectònic dels Catalànides mitjançant encavalcaments genera forts 
pendents que ràpidament s’erosionen aportant més materials als rius. 

 
El fet de que Montserrat antigament fos un delta, hauria de fer-nos plantejar una pregunta:  
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Si es tracta d’una muntanya que com hem vist no es va formar per plegaments com 
els Pirineus, com és que actualment la trobem donant un relleu tant alt? 
 
La resposta es que posteriorment a la seva formació com a delta, el mar interior que cobria 
la Depressió Central Catalana es va assecar. A partir d’aquell moment els rius van 
començar a encaixar-se en els materials de la depressió. En el cas de Montserrat el riu 
Llobregat va anar excavant i erosionant els materials més tous (gresos i argiles) que 
rodejaven el cos conglomeràtic que al ser més dur, ha pogut arribar fins els nostres dies. 
Aquest tipus d’erosió s’anomena erosió diferencial ja que només s’erosionen determinats 
materials. 
 
D’aquesta manera doncs el relleu montserratí no és degut a un plegament fort dels materials 
ja que tant sols pateix cert aixecament tectònic que inclina tot el conjunt cap al NE sinó que 
es deu per l’acció de l’erosió.  
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Síntesi de la sortida: 
 
Com a punt final completeu la següent columna estratigràfica amb el que se us demani. 
 

 
 

Figura 13: Columna estratigràfica dels materials vistos a la sortida. 
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Realitzeu un tall geológic esquematic a partir de les observacions realitzades a les diverses 
parades que heu fet a la sortida. 
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