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TRAM 1

Arribem a la casa troglodítica de la Rita, tot un símbol de 
Canalda (1.367m).

Ca la Rita és el nom de la Rita Muntada i Llena, la dona 
que hi va viure fins a mitjans dels anys vuitanta, quan a 
causa de l’edat, va anar a viure a Solsona amb els nebots.

La gran balma que acull la casa, la font i antigament el 
paller, els corrals i altres dependències, protegien la Rita 
de la pluja, de la neu i de tot tipus d’inclemències, fins i tot 
de les pedres que tiraven sovint les gralles que nien a la 
Roca. 

En aquesta parada acaba el primer tram de la ruta. D’aquí, 
qui vulgui, pot baixar en pocs minuts a la carretera per una 
polèmica pista que van obrir els propietaris del terreny fa 
uns anys. Sortirà al km 35 de la L-401 i des d’aquí li caldrà 
fer 2,5 km a peu fins l’aparcament inicial. Nosaltres 
seguirem pel mateix caminet que va circulant pel peu de la 
Roca de Canalda i que ens mena a la parada següent: el 
desviament que va a Gràtines. 
. 

PARADA 7. CA LA 
RITA
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Apunt geològicCa la Rita està construïda dins d’una espectacular 
balma (Figura 28).

Ja hem pogut veure, tant a l’espluga Malera 
(Parada 4) com a la de ca l’Andreu (Parada 6), que 
totes aquestes esplugues estan situades als 
contactes entre els materials fins i els més grollers. 

Però si bé a ca l’Andreu hem vist còdols no gaire 
rodats i en formes anguloses, alguns de grans 
dimensions (Parada 4) aquí, a ca la Rita, hi trobem 
materials fins de gresos, com els que hem vist a 
l’espluga Malera. Els podem observar clarament a 
la part baixa de la balma entre els nivells de 
conglomerats i els de bretxes (Figura 29 ).

Figura 28. 
L’especta-
cular balma 
de ca la Rita.

Figura 29. Els 
materials més 
fins, sorrencs, 
situats a la 
part baixa de 
la balma on es 
troba ca la 
Rita.

Dins d’aquesta gran balma de ca la Rita també hi 
trobem una font molt característica. Sorgeix aquí 
per la presència d’unes diàclasis entre els nivells de 
conglomerats que han permès la circulació de 
l’aigua. La seva presència ha originat un 
ecosistema (Figura 30). També des d’aquí podem 
gaudir d’una bona vista dels sectors de la 
Depressió Geològica de l’Ebre, o Conca de l’Ebre 
(Mata - Perelló, 1984), per on s’estén una bona part 
del Solsonès i tanmateix la totalitat del Bages, més 
al Sud. 

Així que, des d’aquest indret on som, situat a 
l’extrem meridional de la depressió, podem veure, a 
primer terme, els conglomerats de l’entorn de 
Canalda originats a partir de l’erosió dels mantells 
pirinencs i que formen part, amb la Roca, dels 
anomenats Altiplans Septentrionals de la Depressió 
Geològica de l’Ebre. 

A la vegada, al Sud, es poden veure molt clarament 
els relleus de Montserrat, formats a partir de 
l’erosió dels materials del Sistema Mediterrani, 
constituint els denominats Altiplans Meridionals de 
la Depressió Geològica de l’Ebre. Entre uns i altres, 
s’estén amplament la part central de la depressió 
(Figura 31).

Figura 30. 
Font de 
Ca la Rita.

Figura 31. Panoràmica de la Depressió Geològica de 
l’Ebre (o Conca Geològica de l´Ebre), pels seus sectors 
del Solsonès i del Bages. 

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


