


R
ut

a 
ge

ol
òg

ic
a

de
 l’

av
en

c
M

on
ts

er
ra

t 
U

ba
ch

 i 
la

 R
oc

a 
de

 C
an

al
da

85

TRAM 2

Hem deixat la gran espluga de ca la Rita i hem seguit  pel 
camí que voreja la roca, algunes voltes a tocar i altres més 
llunyà. També hem anat deixant enrere els contraforts de la 
paret de Canalda que han donat pas al bosc de pi roig o 
rajolet.

A 1.374 metres d’alçada trobem un trencall. Fem aquí una 
parada, observem el paisatge i prenem nota per una 
pròxima excursió recomanable. Si agaféssim el corriol que 
puja arribaríem a l’espluga de Gràtrines, als Corralets o fins 
i tot al Puig Sobirà, a 1.938 metres, encara que no és la 
ruta més habitual per fer el cim. 

Aquest camí ens situa sobre la Roca de Canalda on es 
produeix el doble encavalcament de Puig Sobirà i des d’on 
podrem veure una de les panoràmiques més boniques de 
la depressió Central catalana. 

Atès que l’observació del doble encavalcament cal fer-la 
des de certa distància, seguirem fins la pròxima parada pel 
corriol que tenim davant i que trobarem  tallat de cop per 
una porta. Això ens obligarà a resseguir la tanca metàlꞏlica 
perimetral, pendent avall, fins la carretera. 

PARADA 8. CAMÍ DE 
GRÀTINES. 
L’ENCAVALCAMENT
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Apunt geològic

El camí que deixem al trencall d’aquesta parada 8 
puja cap a l’espluga Gràtines i al Cap de la Roca 
sobre la qual és ben visible l’encavalcament del 
Puig Sobirà. 

Aquesta estructura tectònica és un dels 
encavalcaments més vistosos i icònics del paisatge 
català, una estructura de “llibre”.  Tant és així que 
en dies clars és perfectament distingible des d’un 
punt tan llunyà com Montserrat, just a l’altra "costa" 
del mar que ocupava la conca de l’Ebre. Sense 
anar tan lluny, si aneu cap el Port del Comte venint 
de Solsona, des del castell de Lladurs, es mostra 
imponent, grandiós, perfectíssim. Malgrat el seu 
potencial didàctic no és un punt gaire citat en la 
literatura divulgativa. Junt amb la discordança 
progressiva de Busa aquesta panoràmica és un 
dels punts d’interès geològic didàcticament més 
potents l’Alt Solsonès.

El mantell de l’encavalcament del Port del Comte té 
una geometria triangular molt característica, amb 
els seus tres vèrtex a Cambrils (oest), la Vansa 
(nord) i la Coma (est). A l’est s’ajau sobre el mantell 
del Cadí mitjançant l’encavalcament del Cardener, 
al NE i NW està encavalcat per les làmines 
tectòniques de les Serres Marginals, a l’oest pel 
Mantell del Montsec i al sud encavalca l’avantpaís 
conglomeràtic de la conca de l’Ebre (Serra de 
Canalda, Clot de Vilamala, Busa…) mitjançant 
l’encavalcament del Port del Comte.

La Roca de Canalda, que topogràficament ocupa la 
posició inferior, està constituïda per més de 100 m 
de conglomerats i bretxes paleògenes, i el Puig 
Sobirà que l’encavalca té una base de guixos i 
margues del keuper (com no!), li segueixen una 
desena de metres de conglomerats i calcàries 
margoses del cretaci superior, uns quants metres 
de calcarenites maastrictianes, una mica més de 
calcàries i pelites garumnianes (anem pujant en el 
temps: podria haver-hi dinos?) i finalment el gruix 
de la imponent cinglera que corona el Puig Sobirà: 
més de 100 m de calcàries i dolomies Ilerdianes. 

Aportació: Isaac Camps, geòleg. Foto: J.Lloret.
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Després de travessar la gran espluga de la Rita, 
ens trobem una cruïlla que seguim per l’esquerra 
cap al Planellot. El ramal de la dreta puja a 
l’espluga Gràtines, una alta balma oberta al sud i 
que temps enrere havia servit per tancar-hi el 
bestiar. Està situada a la dreta de la rasa de la 
costa del Puit. Aquesta enfila pel dret de la roca i 
neix a la font dels Corralets. Des d’aquesta espluga 
hi ha una àmplia vista sobre la depressió Central 
catalana i els seus límits prelitorals: Montserrat, 
Serra de l’Obac i la Mola, el Montseny...

Espluga Gràtines i el 
camí del cap de la Roca

En un dia clar es veu més de 
la meitat de Catalunya, des 
del Montsec, a ponent, fins a 
la serra d’Ensija, a llevant

Podem creuar la balma per dins i continuar 
l’ascensió cap al cim de la roca de Canalda, a 
1.700 metres d’altitud. Quan el corriol conflueix en 
una pista s’ha de girar a la dreta i anar seguint el 
camí carreter més fressat que ens conduirà sobre 
la roca. El camí mor en una bassa. Val la pena 
acostar-se al cap del cingle i fruir de l’espectacle. 
En un dia clar es veu més de la meitat de 
Catalunya, des del Montsec, a ponent, fins a la 
serra d’Ensija, a llevant, passant per la depressió 
Central. Enumerem algun dels accidents geogràfics 
d’esquerra a dreta: Port del Comte, serra del Verd, 
Ensija, Rasos de Peguera, els Bastets, Busa, i al 
seu davant la mola de Lord i Sòbol, el Montseny, el 
Montcau i Sant Llorenç del Munt, Montserrat, 
Montsec...

El pla de Busa. Foto: J.Lloret.

Espluga Gràtines.

Aportació: Marcel Camps, geògraf.

Si volem podem seguir amunt i fer el cim del Puig 
Sobirà. Des d’aquí tenim dues opcions. La ràpida 
i curta és enfilar pel dret per la zona boscosa en 
direcció NO. Sortirem al cim més alt. L’altra ruta 
segueix planejant o en pendent suau, per la dreta 
del cim, fins al darrere on trobarem una pista que 
ens deixarà a cinc-cents metres del cim. En el 
punt més alt del camí, quan aquest comença a 
baixar ens enfilem pel bosc -anirem trobant 
pedrons que ens facilitaran el camí- i arribarem al 
primer cim del Puig Sobirà (1.923), el que té un 
vèrtex geodèsic però és més baix. Si travessem 
els cinc-cents metres de pla, arribarem al punt 
més alt del Sobirà (1.938 m). De totes maneres 
són dos cims amb poques vistes per l’abundància 
de pi negre. En canvi des del cap de la Roca de 
Canalda, si ens situem arran de cingle, se’ns 
obren àmplies vistes.


