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A finals del segle XX es va po-
sar clarament de manifest en l’àm-
bit internacional la preocupa ció 
per protegir la geodiversitat i pro-
moure el coneixement del patri-
moni geològic al públic en gene-
ral. Aquesta inquietud va quedar 
plasmada en la “Declaració inter-
nacional pels drets de la memò-
ria de la Terra”, signada a Digne 
(França) el 13 de juny de 1991, en 
el 1r Simposi sobre la Conservació 
del Nostre Patrimoni Geològic.

Arran d’aquest esdeveniment, 
la llavor plantada va anar creixent 
fins que l’any 2000 els represen-
tants de quatre territoris europeus, 
la Reserva Geològica de l’Alta Pro-
vença (França), el Bosc Petrificat 
de Lesbos (Grècia), el Parc Cultu-
ral del Maestrat (Espanya) i Vul-
kaneifel (Alemanya), es van reunir 
per debatre sobre les problemàti-
ques socioeconòmiques comunes 
en els respectius territoris. 

Els indrets on la geologia es 
mostra exuberant sovint coinci-

deixen amb zones en què les co-
municacions són complicades, 
l’agricultura és difícil, l’atur és ha-
bitual i el despoblament és un mal 
endèmic. Es va creure que l’estan-
cament econòmic que comporten 
aquests factors es podria redreçar 
en part aprofitant la protecció del 
patrimoni de la Terra i, particu-
larment, a partir del desenvolu-
pament del geoturisme. Com a 
resultat, en va sorgir la creació de 
la Xarxa de Geo parcs Europeus.

L’any 2004, i sota els auspicis 
de la Unesco, es va establir la Xar-
xa Global de Geo parcs integrada 
per disset geoparcs europeus i vuit 
de xinesos. Aquesta iniciativa s’ha 
anat desenvolupant fins a constar 
d’un total de 120 membres que 
formaven part de la Xarxa Mun-
dial a novembre de 2015, quan els 
Geoparcs van passar a formar part 
del nou Programa Internacional 
de Ciències de la Terra i Geoparcs 
de la Unesco, que els equipara en 
prestigi a les Reserves de la Biosfe-

PRÒLEG

GEOLOGIA I HISTÒRIA EN L’ENTORN 

DEL GEOPARC MUNDIAL DE LA UNESCO 

DE LA CATALUNYA CENTRAL
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ra i als elements que formen part 
del Patrimoni de la Humanitat. 
L’elevat valor del patrimoni tan-
gible i intangible que custodien, 
l’avaluació periòdica i el treball en 
xarxa garanteixen la qualitat del 
projecte i un gran retorn potencial 
cap a la societat que els acull.

Així, un Geoparc és un territori 
amb uns límits ben definits que ha 
apostat per un desenvolupament 
sostenible aprofitant un patrimoni 
geològic reconegut internacional-
ment. La gestió d’aquest territori, 
però, no es limita a la geologia: no 
es tracta d’un parc temàtic ni d’un 
museu a l’aire lliure. Busca ser un 
paraigua de prestigi sota del qual 
es desenvolupin accions de recer-
ca, conservació, educació i desen-
volupament econòmic local per als 
seus habitants. Utilitza el geoturis-
me com a eina per potenciar, a 
més, la resta de patrimoni natural, 
la història, la cultura, el paisatge i 
tots els elements que configuren 
la identitat del territori. Es tracta 
d’un concepte holístic de gestió i 
divulgació, on s’implementen es-
tratègies innovadores, inclusives, 
integrades i respectuoses amb la 
personalitat del lloc. Són àrees vi-
ves on les comunitats que hi habi-
ten i la ciència col·laboren en una 
sinergia de benefici mutu. 

El Geoparc Mundial de la 
Unesco de la Catalunya Central 
gaudeix d’una privilegiada situació 
al cor de Catalunya i el configu-
ren Collbató (Baix Llobregat) i, de 
facto, tots els municipis del Bages 
així com cinc del Moianès (Moià, 
Calders, Santa Maria d’Oló, Mo-
nistrol de Calders i l’Estany). Una 
terra de contrastos amb un patri-
moni geològic i miner excepcional 

que formen part del ric patrimoni 
natural, històric i cultural.

Hi ha una història paral·lela i 
sovint inadvertida que el Geoparc 
posa en valor, a través d’aquesta 
guia, i que, si es té en compte, per-
met viatjar pels últims 42 milions 
d’anys. És l’evolució de la Terra en 
aquesta zona, ja que a través de la 
interpretació de les roques podem 
aprendre una altra història, la geo-
lògica, que és la que en definitiva 
ha configurat el substrat on s’es-
tableixen tots els ecosistemes i on 
es reflecteix la interacció humana 
amb el paisatge. L’origen de les ro-
ques més antigues del Geoparc cal 
anar-lo a buscar quan hi existia un 
mar que va acabar desapareixent. 
L’aixecament de serralades com els 
Pirineus al nord, el van restringir 
fins que, finalment, es va assecar 
i provocà la precipitació d’una 
enorme quantitat de sals (potassa 
i halita) que crearen una de les re-
serves més importants d’Europa. 
Aquests successos impressionants 
al llarg de la història geològica ens 
han deixat sorprenents formacions 
rocoses (Montserrat o Sant Llo-
renç del Munt) i coves espectacu-
lars (coves del Toll a Moià, coves 
de Montserrat a Collbató, la cova 
de Sant Ignasi a Manresa, les coves 
de Mura...), així com falles, plecs 
i multitud d’elements i processos 
geològics singulars, a més d’un ex-
tens patrimoni miner tradicional.

Viatge al cor de Catalunya re-
cull també les petjades humanes 
sobre aquest territori. Des dels 
nean dertals fins a l’època de la llui-
ta per la democràcia i l’autogovern 
al segle XX, episodis cabdals de 
la història de Catalunya que han 
tingut com a protagonista la Ca-
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talunya Central. Els indrets selec-
cionats han estat testimonis d’uns 
fets transcendentals i han observat 
el pas de multitud de gene racions 
de pobladors i forasters que han 
anat construint la intensa i carac-
terística personalitat del territori.

Finalment, els autors s’han 
atrevit a donar algunes pinzella-
des sobre la interacció entre medi 
geològic i les persones tot seguint 

algunes disciplines especialitzades, 
en un llibre idoni per potenciar 
el geoturisme a través del fil con-
ductor de la història, i que recull 
de forma encertada l’esperit dels 
Geoparcs.

Ferran Climent Costa
Geòleg i director científic del

Geoparc Mundial de la Unesco 
de la Catalunya Central
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LA CONFIGURACIÓ   
DE LA GUIA

Viatge al cor de Catalunya ex-
pressa una triple voluntat: el cor o 
centre de Catalunya des d’un punt 
de vista físic; el cor com a lloc on 
s’expressa la identitat cultural i 
històrica; i el cor de la terra, les 
entranyes geològiques que ens han 
configurat. Aquesta guia ofereix 
una vintena de rutes que conduei-
xen el lector pels paratges més 
singulars de la Catalunya Central 
que formen el Parc Geològic i Mi-
ner que va esdevenir Geoparc de 
la Xarxa Europea el setembre de 
2012. I l’any 2015 ha entrat en 
la categoria de Geoparc Mundial 
de la Unesco. Amb un programa 
propi que ha d’ajudar a posar en 
valor el patrimoni geològic, però 
també els recursos turístics, cultu-
rals i històrics del territori. 

Per tant, aquesta guia s’adapta 
clarament als requisits, ja que ser-
veix per divulgar els paratges amb 
un atractiu geològic o paisatgístic 
i alhora aprofundeix en la petjada 
humana sobre el territori des de les 
òptiques històrica i cultural. 

El llibre està ordenat a l’entorn 
del relat històric i això permet re-

córrer les principals fites de la his-
tòria de Catalunya exemplificada 
en casos singulars de la Catalunya 
Central. I en cada capítol es pro-
posa, alhora, una visita a un lloc 
d’alt interès geològic o paisatgístic 
amb algun petit itinerari apte per 
al públic familiar.

ELs LLOCs I LEs RUTEs

La majoria de les rutes són 
circulars i estan pensades perquè 
el lector pugui observar els fets 
geomorfològics que es plantegen 
en cada indret. Alguna de les ru-
tes permeten situar-nos en punts 
elevats des d’on es disposa d’una 
visió panoràmica que facilita una 
interpretació global del paisatge. 
Per altra banda, algunes de les ru-
tes incorporen una mirada sobre 
com hom ha aprofitat els condi-
cionants físics del terreny per tal 
d’establir-hi i adaptar activitats 
productives. Pel que fa a l’apartat 
històric, es fa un repàs des d’abans 
de l’aparició de l’home fins als 
darrers episodis de lluita per la de-
mocràcia, que permeten recórrer 
la major part dels pobles d’aquest 
cor de Catalunya.

COM FER SERVIR  
LA GUIA
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Cal remarcar al lector que 
aquesta no és una guia típica de 
senderisme. La majoria d’itineraris 
no superen els cinc quilòmetres de 
recorregut i presenten un desni-
vell a l’abast de qualsevol persona 
sense dificultats de mobilitat. I, en 
alguns casos, només es recomana 
una visita a un lloc o equipament, 
com és el cas de les coves del Toll i 
del Salnitre i a la muntanya de sal 
de Cardona. L’entrada a aquests 
equipaments és de pagament i està 
regulada amb uns horaris. 

Per als amants del senderis-
me, cal fer notar que des dels llocs 
proposats es poden fer rutes més 
extenses gràcies als diversos itine-
raris senyalitzats que apareixen a la 
majoria de webs dels ajuntaments 
o parcs naturals, en cas que l’itine-
rari es trobi dins dels seus límits. 
O d’altres guies, entre les quals la 
que té per títol Bages. 17 excursions 
a peu, de Pol Huguet, dins de la 
col·lecció Azimut Comarcal-Sen-
derisme de Cossetània Edicions.

INFORMACIONs 
pRÀCTIQUEs

Al final de la guia trobareu un 
apartat on apareixen els principals 

equipaments turístics dels munici-
pis que conformen aquesta guia. 
Aquí podreu trobar informació 
sobre els centres d’interpretació 
relacionats amb els fets i fenòmens 
que s’expliquen a la guia, així com 
també museus. La visita a aquests 
equipaments és altament recoma-
nable per tal d’aprofundir en la 
temàtica de cada capítol.

Així mateix, també hi hem in-
clòs dades sobre l’oferta de serveis 
de turisme actiu, a banda d’un 
calendari de les principals festes i 
fires que es porten a terme als mu-
nicipis del Geoparc.

AGRAïMENTs

Volem fer arribar el nostre 
agraïments a les següents persones 
i institucions:

–  Els consellers comarcals de 
Turisme del Bages i respon-
sables del Geoparc.

–  Ferran Climent, director 
cien tífic del Geoparc de la 
Catalunya Central.

–  Sílvia Ramon, d’ICL.

–  Tècnics i regidors munici-
pals dels ajuntaments que 
cobreix aquesta guia.
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LA CATALUNYA CENTRAL, 
UN TREsOR GEOLòGIC 

Geologia i història són dues 
disciplines que no solen anar de 
bracet. La primera s’ocupa de 
qüestions tan “serioses” com l’ori-
gen i la composició de les roques, 
els sediments i la formació del 
sòl que sosté tot el que corre al 
seu damunt o els plegaments que 
han anat conformant el relleu i el 
paisatge físic que ens envolta. La 
segona tracta sobre les comunitats 
humanes que habiten aquest en-
torn físic i intenta posar una mica 
en clar les causes i els motius que 
han condicionat la seva evolució 
al llarg dels anys. En aquesta guia 
que teniu a les mans volem aportar 
una mirada una mica diferent so-
bre aquest entorn. Per això combi-
nem aquestes dues aproximacions, 
en principi força allunyades, amb 
el propòsit d’oferir una eina que 
ajudi a entendre i també a gaudir 
d’aquest territori, que té com a 
marc de referència el Bages i una 
mica més enllà, un territori ple de 
secrets i d’històries sorprenents.

Tal i com ha reconegut la 
Unesco a l’incloure el Geoparc de 
la Catalunya Central a la xarxa glo-
bal de Geoparcs, aquest territori 
disposa de multitud d’indrets amb 

interès geològic de fàcil accés. Tota 
aquesta riquesa és l’herència de mi-
lions i milions d’anys de forces tec-
tòniques, d’erosió o de regressions 
i transgressions marines. El trànsit 
entre ambients marins i conti-
nentals que es vivia fa 35 milions 
d’anys a la Catalunya Central és el 
responsable de la gran variabilitat 
de materials que trobem en els iti-
neraris, que van des d’afloraments 
calcaris fins a gresos continentals, 
passant per sals. Aquests materials 
tenen unes propietats diferents 
entre ells, i quan es troben en con-
tacte reaccionen diferent als agents 
erosius com pot ser l’aigua de la 
pluja, desgastant més un material 
que l’altre i provocant un seguit de 
processos erosius que donen com 
a resultat formes espectaculars 
com les agulles de la muntanya de 
Montserrat, formacions curioses 
com les dames coiffées a Balsareny 
o paisatges subterranis com les co-
ves del Toll o del Salnitre.

En aquesta guia també es vol 
transmetre de quina manera al-
guns fenòmens geològics condi-
cionen el paisatge, ja que poc o 
molt determinen en alguns casos 
la localització preferent d’algunes 
activitats. En aquest sentit, i en 
la mesura que es pugui, la guia 
també vol mostrar al lector com 

introducció
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hom s’ha anat adaptant i aprofi-
tant aquests fets geològics a l’hora 
d’implantar indústries tot aprofi-
tant afloraments rocosos com són 
les pedreres a Sant Vicenç de Cas-
tellet o Castellbell i el Vilar o l’an-
tiga bòbila de Santpedor, o l’apro-
fitament agrícola de meandres 
i terrasses fluvials amb una alta 
concentració de nutrients, l’extra-
cció de sal a tota la conca salina del 
Bages, l’obtenció de guix a Súria 
i un llarg etcètera. Així doncs, es 
vol mostrar també l’estreta relació 
que existeix entre els fets geològics 
i l’activitat humana. 

Per altra banda, també es des-
taquen algunes formacions natu-
rals d’especial interès o bé per la 
seva raresa, com pot ser la flora 
halòfila que viu al torrent Salat 
d’Avinyó, o bé per la seva impor-
tància com a hàbitat natural, com 
el bosc de ribera entre Navàs i Bal-
sareny o el meandre que dibuixa el 
riu Llobregat al seu pas per Cas-
tellbell i el Vilar.

UNA RADIOGRAFIA 
hIsTòRICA DE LA 
CATALUNYA CENTRAL EN 
VINT INsTANTÀNIEs

Els paisatges i els indrets des-
crits en la part de geologia han 
estat l’escenari, al llarg dels anys, 
de múltiples històries que formen 
part de la nostra Història amb 
majúscula. Molts d’aquests llocs 
amaguen episodis que han marcat 
una època, recent o antiga. Alguns 
són més coneguts, d’altres no tant. 
En els apartats històrics d’aquesta 
guia hem volgut oferir unes temà-
tiques que complementin la visió 

geològica amb un punt de compli-
citat, però també de contrast. Per 
això hem seleccionat vint episodis 
rellevants que van tenir com a 
marc d’actuació els indrets per on 
passen les rutes. Òbviament, n’hi 
ha molts més que podien haver es-
tat inclosos, però ens ha tocat fer 
una tria que vol ser representativa 
de les èpoques i els moments con-
crets més significatius de la histò-
ria d’aquestes terres.

La història abans de la història: 
quins eren els actors, en aquest cas 
animals, que habitaven les nostres 
terres amb anterioritat a l’aparició 
dels humans? Les coves, indrets 
privilegiats on trobem els princi-
pals testimonis d’uns avantpassats, 
els neandertals, que avui ens que-
den ja força llunyans. En una èpo-
ca ja més coneguda, com és l’edat 
mitjana, els diferents poders fàc-
tics del moment entraven sovint 
en enrevessades disputes que podi-
en tenir per objecte la conquesta 
de beneficis col·lectius, com en el 
cas dels habitants d’Oló contra el 
seu senyor feudal, el monestir de 
l’Estany, o en la gran epopeia que 
van protagonitzar els manresans 
enfrontant-se al bisbe de Vic per 
poder construir la gran obra de la 
Sèquia. Les terres de la Catalunya 
Central han estat també escenari 
de diversos episodis bèl·lics: du-
rant la guerra de Successió, que 
va acabar amb la derrota de 1714, 
avui especialment recordada; en la 
guerra del Francès, que va suposar 
entre d’altres “danys col·laterals” la 
destrucció del monestir de Mont-
serrat; o en les guerres carlines 
que, durant el segle XIX, van asso-
lar especialment les zones rurals de 
Catalunya. Ja al segle XIX el Bages 
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esdevingué un dels principals eixos 
industrials del país. Aquest és el 
marc que ens serveix per explicar 
algunes històries relacionades amb 
els moviments socials, polítics i 
culturals que van tenir lloc en po-
blacions que aleshores van emergir 
amb força a les ribes del Llobregat 
i del Cardener: cooperativisme so-
cial i ateneus, sindicats de pagesos, 
colònies industrials, moviments 
migratoris... Fins acabar amb un 
episodi de la història més recent 
que té com a punt de mira una 
institució ara de nou en plena vi-
gència i actualitat: l’Assemblea de 
Catalunya i la seva lluita durant 
l’etapa final del franquisme per la 
recuperació de les llibertats demo-
cràtiques, una lluita en la qual el 
Bages va tenir un paper destacat.

A través d’aquests i altres epi-
sodis, diversificats en el temps i en 
la temàtica, intentem oferir una 
visió ràpida i panoràmica, a la ma-
nera d’una obra teatral formada 
per vint quadres escènics. Cadas-
cun ens permetrà fer-nos una rà-
pida composició de lloc, com una 
fotografia instantània que fixa un 
punt concret en l’espai i un mo-
ment en el temps. La imatge de 
partida sovint és anecdòtica, però 
ens serveix per fer una capbussada 
en els corrents més generals que 
operen i determinen els grans fets 
de la història. Són per força unes 
pinzellades breus però ens perme-
ten passar en poques paraules de 
l’anècdota a la categoria, del fet 
concret al fenomen més general, i 
situar-nos així en un context més 
ampli on podem explicar què es-
tava passant, en un moment de-
terminat, al Bages, a Catalunya i 
al món.

UNEs BREUs píNDOLEs 
sOBRE LEs ENERGIEs 
I EL pODER sUBTIL 
DE LA TERRA

Finalment, atès que els contin-
guts d’aquesta guia alternen temes 
de geologia i d’història, ens ha 
semblat interessant incloure uns 
apartats, que apareixen diferen-
ciats amb un color propi, en els 
quals introduïm un tipus de co-
neixements menys convencionals 
que tal vegada sorprendran algun 
lector. En aquests destacats hi de-
senvolupem algunes idees que te-
nen a veure amb disciplines com 
ara la geobiologia (la ciència actu-
alitzada dels antics saurins o radi-
estesistes), el simbolisme o la in-
terpretació en termes arquetípics 
d’alguns fets naturals, així com al-
tres enfocaments sovint etiquetats 
encara com a alternatius, però que 
preferim emmarcar dins del que es 
coneix com a Nou Paradigma. 

Es tracta d’un plantejament 
que va més enllà de la geologia i 
de la història convencionals i que, 
al nostre parer, ens permet fer un 
pas més per comprendre l’estreta 
relació que, al llarg dels temps, 
ha tingut l’home amb el seu en-
torn. Estem acostumats a dividir 
el coneixement i encaixonar-lo 
en parcel·les separades que han 
acabat resultant altament limi-
tadores. Però no sempre ha estat 
així. Els nostres avantpassats de 
no fa pas tants anys tenien en-
cara una mirada innocent i molt 
més integradora de la natura i de 
la realitat que els envoltava; cosa 
que els servia, sigui dit de passada, 
per donar raó de molts fenòmens 
que en els temps més actuals han 
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anat quedant marginats. Avui, 
en ple segle XXI, quan hem po-
gut comprovar a bastament les 
contradiccions d’una visió del 
món excessivament materialis-
ta i reduc cionista, creiem que és 
moment de començar a obrir la 
ment i explorar noves maneres 
d’entendre la realitat en una línia 
més holística. Cada vegada hi ha 
més persones que ho entenen així, 
a les quals no els resultarà gens es-
trany que en una guia que tracta 
de temes relacionats amb l’home i 
el seu medi natural apareguin con-
ceptes com ara línies Hartmann o 
vòrtexs energètics de la Terra, i 
que se subratlli la importància que 
tenen aquestes forces tel·lúriques, 
sorgides literalment de les entra-
nyes de la Terra, i altres aspectes 
geomorfològics a l’hora d’escollir, 
per exemple, l’emplaçament de 

determinats llocs sagrats o d’as-
sentaments humans. Amb ànim 
de difondre aquesta mirada nova 
i suggerent sobre el nostre entorn 
natural i humà presentem, doncs, 
aquestes breus píndoles amanides 
amb un bri d’heterodòxia. 

Viatge al cor de Catalunya és, 
doncs, un triple itinerari: al cor de 
la Terra, de les seves entranyes; al 
cor de la història de Catalunya; i 
al cor de les persones, entès com 
a salut i benestar. L’obra és una 
iniciativa de la gent de CatEmo-
cions que dóna cobertura a un 
dels objectius del Geoparc de la 
Catalunya Central: la divulgació i 
la promoció econòmica dels mu-
nicipis. I que ha trobat un suport 
determinant per part de l’empresa 
ICL, membre del Consell Cien-
tífic del Geoparc, i de Cossetània 
Edicions. 
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Interior de la Muntanya de sal de Cardona. 
(Foto: Ajuntament de Cardona / Fundació Cardona històrica)
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Indret 1
EL MIRADOR DEL GEOPARC.
EL BAGES ABANS DE 
LA HUMANITAT

CASTELLTALLAT

El primer dels indrets proposats pretén ser un balcó des 

del qual hom pot interpretar les forma cions geològiques 

més destacades de la Catalunya Central com un paisat-

ge integral que ha anat prenent forma durant milions i 

mi lions d’anys. Per tant, en aquest itinerari s’intentarà 

explicar l’origen dels principals relleus de la zona. També 

descobrirem un jaciment paleontològic on es conserven 

petjades d’un antecessor del porc senglar de fa 30 milions 

d’anys, així com altres exemples de fauna exòtica que va 

habitar les nostres terres.

Distància: 7,9 km.
Temps: 2 h 30’.
Desnivell: 229 m.
Accés: Arribem a la serra de 
Castelltallat per la BV-3003, 
que s’inicia a Callús i travessa 
Sant Mateu de Bages fins al 
nucli de Castelltallat.

Itinerari: Des de l’observatori 
astronòmic de Castelltallat 
baixem fins al prat de Can 
Barrina per observar les petjades 
de mamífers fossilitzades que 
daten de fa 30-35 milions 
d’anys. Tornem pel mateix camí 
asfaltat de l’anada.

Fitxa tècnica
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Per entendre l’origen de les 
principals formacions geològiques 
o paisatgístiques, caldria remun-
tar-nos 65 milions d’anys enrere 
aproximadament. En aquells mo-
ments els continents, o plaques 
tectòniques, no estaven disposades 
com en l’actualitat, sinó que han 
anat movent-se sobre un mar de 
magma anomenat mantell. Ales-
hores, doncs, la península Ibèrica 
no estava suturada amb la resta 
d’Europa pels Pirineus, sinó que 
bona part del territori català era 
cobert per un mar poc profund 
que connectava amb el que avui 
anomenem Mediterrània i l’oceà 
Atlàntic. Aquest mar interior fou 
la conca de sedimentació dels ma-
terials transportats de serralades 
properes, com els antics Català-
nids o els Pirineus que comen-
çaven a aixecar-se, i que formaren 
les roques sedimentàries que tro-
bem a la immensa part del territo-
ri de la Catalunya Central, les més 
antigues de les quals daten de fa 
42 milions d’anys.

L’aixecament tectònic, proba-
blement, va provocar la desconne-
xió d’aquest mar per l’oest, és a dir, 
per l’Atlàntic. A partir d’aquest 

moment, i a causa possiblement 
de condicions climàtiques, aques-
ta conca que ocupava la Catalunya 
Central es va anar assecant fins a 
desconnectar-se també del Medi-
terrani, i formà una conca endor-
reica. Aquest procés també es va 
veure afavorit pel continu aixeca-
ment dels Pirineus. La formació 
d’aquesta conca interior i tancada 
va propiciar la precipitació de les 
sals dissoltes en l’aigua marina. 
Aquesta conca és coneguda com la 
conca geològica de l’Ebre. Un altre 
factor que cal tenir en compte és la 
variabilitat climàtica que va patir 
aquesta conca en els darrers 40 mi-
lions d’anys i que determinaven, 
per exemple, el poder d’erosió i 
transport dels rius o la posició de 
la línia de costa.

Així doncs, a la Catalunya 
Central hi ha l’herència de fe-
nòmens geogràfics típics de la 
costa, com podrien ser deltes o 
els esculls costaners que, passats 
milions i milions d’anys, formen, 
ara, el relleu que tots coneixem. 
En aquest sentit, trobem al mar-
ge meridional de la conca con-
glomerats molàssics a Montserrat 
o a Sant Llorenç del Munt, que 
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evolució de l’antic mar interior que cobria les terres de la Catalunya Central. 
(elaboració pròpia)

corresponen a dipòsits de ventalls 
deltaics. Més al nord, entre Cas-
tellbell i el Vilar i la part sud de 
Manresa trobem gresos i margues 
d’origen marí que cor responen a 
la part més submergida del delta 
o estrats calcaris que corresponen 
a esculls costaners. El Pla de Bages 
és, doncs, la zona més erosionada 
de la Catalunya Central, formada 
per argiles i margues continentals. 
En aquells indrets més profunds 
de la conca, i que formava una 
conca endorreica, hi trobem ro-
ques evaporítiques com la sal de 
Cardona o Súria, que es creaven a 

partir de l’evaporació d’aigua sala-
da tot precipitant-ne les sals.

El xoc entre la placa Ibèrica i la 
placa Eurasiàtica, un fenomen co-
negut com a orogènia alpina, que 
es va iniciar fa aproximadament 
65 milions d’anys i va durar fins 
en fa 28, va provocar unes forces 
de compressió i distensió que van 
causar trencaments i deforma cions 
en les roques, com la falla del Guix 
de Sallent o les esquerdes o diàcla-
sis que trobem a Montserrat. La 
multitud de petits terratrèmols 
que ocorren amb regularitat al 
Pirineu són la prova que aquest 

AZT-VIATGE AL COR DE CATALUNYA.indd   22 11/02/16   22:31



23

procés de xoc de plaques encara 
està actiu. L’erosió de l’aigua, que 
actua com una excavadora sobre la 
roca, és, juntament amb el resultat 
de l’orogènia alpina, la principal 
responsable del paisatge actual de 
la Catalunya Central. 

La serra de Castelltallat és un 
exemple de com aquestes forces 
van arribar a quilòmetres de dis-
tància d’allà on es van produir, ja 
que els estrats que la configuren 
estan lleugerament plegats tot for-
mant un arc convex anomenat en 
llenguatge geològic anticlinal.

Al sud de la serra de Cas tell-
tallat hi ha serres típiques del re-
lleu en cuesta, resultat de l’erosió 
de materials amb diferent resis-
tència, fet que es tradueix en uns 
relleus amb dos pendents contra-
posats, als cims plataformes amb 
pendent suau, i als vessants una 
cornisa alta i diversos graons entre 
els diferents materials menys resis-
tents que f ormen el talús. 

Al sud de Castelltallat, es divi-
sa el massís de Montserrat, situat 
a una distància aproximadament 
de 25 quilòmetres i format per un 
bloc de conglomerat originari de 
la sedimentació dels materials més 
pesants en un antic delta. D’altra 
banda, a una trentena de quilò-
metres al sud-est trobem la serra-
lada de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, d’origen geològic comú. 

A l’est veiem el Pla de Bages, 
un fons de conca fluvial (Llobre-
gat i Cardener), on predominen 
els relleus suaus a causa de l’intens 
treball erosiu que ha patit. En al-
guns indrets es poden observar 
terrasses fluvials elevades respecte 
del curs del riu i que responen a 
un antic curs més elevat.

Fòssils per 
reconstruir 
hàbitats

A Castelltallat trobem unes 
petjades fossilitzades o icnites. 
Aquests fòssils són de gran im-
portància a l’hora de fer recons-
truccions climàtiques o d’eco-
sistemes. Per una banda, ens 
aporten informació sobre el ti-
pus d’animal i quines necessitats 
hi cobria. Per l’altra, el mateix 
substrat on apareixen els fòssils 
pot indicar si el clima era més 
sec o més humit.

En el cas de Can Prat Barri-
na, es podria afirmar que anti-
gament havia estat una zona de 
fàcil inundació i limítrofa a una 
massa d’aigua més important, 
a causa de la gran quantitat de 
petjades, que fa pensar que devi-
en ser molts els animals que s’hi 
abeuraven.

Pel que fa a la cara nord, hi 
trobem serres diapíriques, és a 
dir, plecs anticlinals com a conse-
qüència de l’orogènia alpina, que 
han concentrat les sals en diversos 
nuclis, cosa que ha fet rendible la 
seva extracció industrial.

Finalment, al nord-est hi ha 
els altiplans del Lluçanès i del Mo-
ianès, que responen a la presència 
de plegaments suaus i d’una co-
berta calcària que és més dura i de 
més difícil erosió que altres roques 
sedimentàries.
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