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TRAM 1

Fem aquí una parada (1.275 m) perquè, a més de tenir una 
magnífica panoràmica del paisatge i una nova perspectiva 
del nucli de cases de Canalda, és un lloc molt significatiu 
pels espeleòlegs i que forma part de la història de les 
exploracions a l’avenc Montserrat Ubach. Va ser el “camp 
base” de l’Operació Solsonès, una campanya que va durar 
anys i en la que hi van participar espeleòlegs de vuit 
entitats de Catalunya. També el primer contacte que, el 
1962, va tenir la Montserrat i la seva mare amb la gent de 
Canalda.

De la Casanova només en queda un cobert. L’any 1996 es 
va ensorrar la casa i, poc temps després, es va desplomar 
l’edifici adossat que tenia un arc molt gran i bonic a la part 
baixa, on hi tancaven els animals. Fent angle recte hi havia 
un altre cobert on, al primer pis, emmagatzemaven la palla. 
S’hi pujava per una escala de pedra i feia de sala de 
reunions i dormitori dels primers exploradors de l’avenc. La 
Montserrat i la mare, però, tenien “privilegi” i com que eren 
considerades pels masovers com “dones com de la 
família”, no els hi faltava mai un llit ben tou ni un plat a 
taula. 

PARADA 2. LA 
CASANOVA
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Des de la Casanova, la més alta del nucli urbà, 
podem observar millor el paisatge i els nivells de 
materials detrítics de conglomerats originats a partir 
de l’erosió dels terrenys més antics del Cretàcic i de 
l´Eocè. L’edat d’aquests conglomerats és de 
l´Oligocè, aproximadament d’uns 30 milions d’anys.

Segons Rossell (2002), en el seu article Geologia 
de Catalunya, durant l’Eocè es va generar una àrea 
deprimida on hi va quedar confinat l’últim vestigi del 
mar eocènic, en forma de golf allargat cap a l’oest, 
el mar Cantàbric actual. Aquesta zona deprimida 
estava flanquejada pels relleus pirinencs al nord, 
els relleus de les serralades Costero catalanes al 
sud-sudest i les serralades Ibèriques al sud-
sudoest, formant com un triangle que s’obria cap a 
l’oest (Figura 5). Aquests relleus van ser fruit de la 
primera fase orogènica principal dels moviments 
alpins.

Figura 5. 
Evolució 
paleogeogràfica 
de l’Eocè (Atles 
Geològic de 
Catalunya, 
2010. IGC, ICC 
i Departament  
Política 
Territorial i 
Obres 
Públiques de la  
Generalitat de 
Catalunya).

És per això que durant l’Eocè mig-superior, 
concretament durant el Bartonià i Priabonià, es 
formen una sèrie de sistemes al·luvials  
conglomeràtics al llarg de la zona costera 
corresponent a l’estadi marí intermedi. Uns van de 
nord a sud, com els de Sant Llorenç de Morunys, i 
altres de sud a nord com els de Montserrat i Sant 
Llorenç del Munt. Nosaltres, en aquesta ruta, ens 
centrarem en els que van de nord a sud.

Durant el Bartonià, la sedimentació era 
predominantment marina, degut a que el nivell del 
mar era alt. Els torrents, en aquest moment, tenien 
poca activitat i l’aigua era mansa i neta, sense 
terbolesa, el que afavoria el desenvolupament de 
vida constructora, formant bancs de micro i macro 
foraminífers i petits arrecifs de coralls. (dibuix 1 de 
la Figura 6). 

Posteriorment, al Priabonià, es dóna una 
disminució del nivell del mar, degut a la contínua 
activitat de l’orogènia alpina, que fa que vagin 
creixent els relleus i el mar es vagi tancant i aïllant 
cada cop més fins que passa a ser un llac salat. 
És per això que la sedimentació predominantment 
marina passa a ser una sedimentació bàsicament 
continental i es comencen a dipositar algunes sals 
i evaporites (estadi continental superior, dibuix 2 
de la Figura 6). 

Figura 6. Esquema de 
l’evolució de l’estadi marí 
intermedi a l’estadi 
continental superior (Oriol 
Oms i Josep Biosca).

En aquest moment de gran activitat orogènica i 
amb els relleus acabats d’aixecar, els torrents que 
anaven a parar a la conca marina que s’obria a 
l’Atlàntic tenien una gran capacitat d’erosió, 
transport i sedimentació.

Apunt geològic
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El nivell de costa cada cop està més lluny, deixant 
més espai als sistemes al·luvials per a 
desenvolupar-se. Al dipositar-se aquests sistemes, 
primer donen lloc a un cordó de conglomerats en la 
zona costera (zona apical), molt proper a la zona 
dels relleus aixecats. Per davant d’aquests, es 
dipositen els materials menys grollers com són els 
gresos (zona de front deltaic) i, ja cap a mar endins, 
es van depositant els més fins com són els argilosos 
(zona de prodelta).

Tots aquests materials han estat transportats i 
sedimentats en un interval molt curt de temps i 
d’espai. És a dir, que hi havia poca distància entre 
l’àrea font dels relleus aixecats i la zona de mar. 
Aquests materials que han estat dipositats en grans 
quantitats, són fruit de fluxos hiperconcentrats en 
forma de grans avingudes que, en l’actualitat, serien 
qualificats de catastròfics (Rossel et. al, 2000). 

Materials transportats en 
forma de grans avingudes 
que en l’actualitat serien 
qualificats de catastròfics

(Atles 
Geològic de 
Catalunya, 
2010. IGC, 
ICC i 
Departament 
de Política 
Territorial i 
Obres 
Públiques de 
la Generalitat 
de Catalunya).

Figura 7. Evolució paleogeogràfica de 
l’Oligocè.

En una època més moderna, fa 33Ma 
aproximadament, durant l’Oligocè (encara dins el 
Paleògen), la formació dels Pirineus continuava, fet 
que va provocar una desconnexió total del llac salat 
amb el mar Atlàntic, la qual cosa va fer que 
esdevingués un mar tancat i, en conseqüència, una 
conca endorreica que s’aniria assecant poc a poc. 
Això també va provocar que el nivell del mar s’anés 
retirant i que els torrents tinguessin molta més força 
erosiva i transportadora. 

En aquesta època es continuen dipositant 
conglomerats en la zona propera als relleus 
emergits i també desenvolupant sistemes al·luvials. 
Aquests, a mesura que s’allunyen de la zona més 
propera als relleus, es van dipositant materials més 
fins com els gresos i cap al final les argiles i llims. El 
depocentre de la conca (la part més profunda) es 
troba situada en la zona de Súria i Sallent, 
aproximadament. És per això, que a mesura que 
s’anava assecant l’aigua de la conca s’anaven 
precipitant les sals i evaporites, i és en aquesta 
zona on es troba el màxim gruix. També és aquí on 
conflueixen les parts distals dels sistemes al·luvials 
que provenen dels relleus del nord (Pirineus) i dels 
relleus del sud (Serralada costero Catalana). 

Concretament, el recorregut que aquí es presenta 
discorre per aquests sediments al·luvials formats 
durant l’aixecament dels relleus i que van de nord 
a sud. (Figura 7).

A la imatge següent (Figura 8) s’observa una 
síntesi de l’evolució de la Depressió Central 
Catalana durant l’Eocè mig-superior fins a 
l’Oligocè, on es veu la deposició i evolució dels 
sistemes al·luvials de nord i de sud.

Figura 8. Evolució de la Depressió Central Catalana 
durant l’Eocè mig-superior-Oligocè. 1- Sistemes 
al·luvials del Bartonia. 2- Sistemes desenvolupats en el 
Priabonià. 3- Sistemes al·luvials reactivats per la 
disminució del nivell del mar durant l’aïllament del mar 
interior. (Modificat de Rossell, 2000).

Aportació: Josep Mª Mata i Laura Moreno, geòlegs.




