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TRAM 1

El camí ha anat baixant des del Didet, ha passat per sota 
del rabeig de cal Xisco i ara ens mena a les runes de ca 
l’Andreu, a 1.360 metres, un bon lloc per a fer una paradeta  
i unes fotos.

Actualment només es conserva les parets de la casa sense 
el sostre. Es tracta d’un edifici d’una sola planta adossada 
a la Roca de Canalda, sota una gran balma. Ca l’Andreu 
rep el nom del darrer estadant, abans es coneixia com a 
cal Xisco. L’Andreu Parcerissa encara el trobem al padró 
de 1950, habitant aquesta balma a l’edat de 75 anys.

A l’esquerra de la casa hi ha una font. L’aigua degota del 
sostre i cau dins una pica feta de morter que hi ha al terra 
de la balma. La pica va ser feta pels presoners de guerra 
que obriren la carretera a finals dels anys quaranta del 
segle passat.

PARADA 6. CA 
L’ANDREU
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Apunt geològic

Figura 27.  
Fragments 
carbonatats de 
les bretxes. 

En arribar a ca l’Andreu podem efectuar un 
reconeixement de les bretxes. Aquestes es troben 
composades per fragments de calcàries eocèniques 
que hi són presents de manera destacada (Figures 
26 i 27). 

Com totes les balmes que hem anat trobant la de 
ca l’Andreu està excavada en els estrats gresosos 
més tous intercalats entre els paquets de 
conglomerat horitzontals posttectònics, més 
resistents a l’erosió i que, per tant, sobresurten. 
Observem trams de conglomerat formats gairebé 
només per còdols consolidats, pràcticament sense 
ciment. Alguns són de grans dimensions, gens 
rodats i presenten formes anguloses. 

Trobem parets molt llises amb llosetes que 
semblen a punt de desprendre’s, com a resultat de 
l’exfoliació de les capes superficials dels gresos 
per l’acció de l’aigua congelada dins les esquerdes 
de la roca i de l’alternança de contracció i expansió 
per la variació de temperatures diàries. Les parets, 
molt polides amb fragments de còdols aplanats 
com si haguessin estat tallats amb una serra, ens 
mostren l’acció erosiva de l’aigua quan antigament 
circulava al peu de la paret, abans de 
l’encaixament de la vall. 

Aportació: Josep Mª Mata i Laura Moreno, geòlegs. 
(Fotos J. Mª Mata).

Els animals de les 
roques

Les parets verticals de Canalda acullen les poques 
parelles de trencalòs, aufrany o àguila daurada que 
hi ha a la comarca. També entre roquissars, 
tarteres i coves, s’amaguen multitud de petits 
animals d’alt interès.

Durant el recorregut per la ruta geològica de 
l’avenc Montserrat Ubach no seria estrany 
observar algunes d’aquestes espècies: 

Tritó pirinenc (Euproctus asper)
Escurçó ibèric (Vipera latastei)
Escurçó pirinenc (Vipera aspis)
Aufrany (Neophron percnopterus)
Àguila daurada (Aquila chrysaetos).
Trencalòs (Gypaetus barbatus).
Pela-roques (Tichodroma muraria)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Duc (Bubo bubo)
Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Talpó de tartera (Chletrionomys nivalis)
Ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus 
ferrumequinum)
Ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii)
Ratpenat de musell llarg (Myotis myotis) / Ratpenat 
de musell agut (Myotis blythii)
Ratpenat gris ibèric (Myotis escalerai)

Encara hi ha molt per conèixer. És per això que es 
convida a tothom a participar en projectes de 
ciència ciutadana com la Xarxa de Seguiment de la 
Biodiversitat del Solsonès (BIOSOL) on cadascú 
pot aportar observacions, fer seguiments de 
plantes, animals, etc. o ajudar en els inventaris i 
censos que es van realitzant. Una manera 
d’aprendre de la natura gaudint de família i amics i 
una eina més per fer més proper i valuós aquest 
gran patrimoni vertical.

Aportació: David Guixé, biòleg.

Figura 26. 
La balma 
de ca 
l’Andreu.


