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TRAM 3

Des del punt que hem sortit al camí Ral, venint del tossal 
de l’Anella, fem uns pocs metres cap a la dreta i ens parem 
on hi ha un cartell -també amb informació errònia- que 
anomenem “Mirador de l’avenc” (1.217 m). 

Tenim davant, penjades al mig d’un dels cingles, les 
boques de l’avenc Montserrat Ubach. Es tracta d’una 
cavitat subterrània de predomini vertical formada per un 
seguit de pous que baixen fins els 202 metres de fondària. 
Es va explorar per primera vegada el 1963 i va ser el 
rècord de profunditat subterrània de Catalunya durant 15 
anys i durant 20 anys el més fons del món en conglomerat. 
Actualment segueix en les llistes internacionals de grans 
verticals excavades en aquest tipus de roca. 

És un dels punts d’interès del futur Parc Geològic i Miner 
del Solsonès i està considerat patrimoni geològic i cavitat 
escola d’interès geodidàctic.

Per la seva importància és l’única cavitat subterrània de 
Catalunya que compta amb una comissió d’experts i 
científics creada específicament per a la seva protecció, 
estudi i valoració. 

Per baixar-hi s’ha de tenir preparació i conèixer les 
tècniques espeleològiques. Però per veure la boca superior  
i observar sobre el terreny el conjunt d’elements que han 
intervingut en la formació d’aquest fenomen subterrani,  
només cal caminar uns deu minuts des de Cavallera Alta. 
També es pot fer una baixada “virtual” fins el fons visitant el 
Museu-Centre d’interpretació de la Vall de Lord que acull 
una mostra i tot tipus d’informació sobre aquest singular 
element patrimonial, geològic i històric del Solsonès. 

Des del Mirador de l’avenc se’ns ofereix una nova 
escapatòria: seguir fins Cavallera i d’allà sortir directament 
a la L-401 a l’alçada del km 34 -on també es pot haver 
deixat prèviament algun cotxe- o prendre el GR-1, en sentit 
N-NE  fins arribar al tossal de l'Anella i d’aquí a la carretera. 

PARADA 11. L’AVENC 
MONTSERRAT UBACH



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

108

Apunt 
geològic

Morfologia general de l’avenc 

La morfologia general de la cavitat està molt condicionada per la 
geologia. 

Per a començar, el caràcter escalonat que presenta la cavitat no 
és casual, ja que els trams horitzontals entre pou i pou 
coincideixen amb intercalacions gresoses que trenquen la 
continuïtat de la massa de conglomerat, ja que genèticament són 
força  impermeables. Aquestes intercalacions són suficientment 
primes com per a no impedir la circulació en fondària de l’aigua, 
però suficientment gruixudes com per a constituir un obstacle 
temporal a l’aigua en el seu viatge per gravetat a cotes més 
fondes, obstacle que fa que l’aigua hagi de fer un cert recorregut 
horitzontal abans de trobar un nou punt per on aprofundir en el 
conglomerat. L’observació de la topografia resulta molt 
il·lustrativa, ja que queda ben palesa la influència de les 
intercalacions gresoses en l’escalonament que presenta l’avenc. 

D’altra banda, l’observació de la topografia en planta ens mostra 
que la cavitat segueix un traçat bastant recte, a ben segur per la 
influència de la fractura on s’ha estructurat. Tot i això, i malgrat 
que les fractures resulten clarament visibles a la cavitat, és de 
destacar que els pous presenten unes seccions transversals molt 
arrodonides, fins i tot recordant els pous fusiformes que 
acostumem a trobar sovint en cavitats calcàries però que resulten 
més rares de veure en cavitats en conglomerat. 

La cavitat és relativament rica en concrecions, especialment 
recobriments parietals, els quals emmascaren bona part del 
conglomerat a les parets d’alguns pous. Són ben característics 
uns concrecionaments en forma de petits bombaments ondulats 
a les parets. La cavitat és relativament humida, tant més quan 
més aprofundim, amb llocs on trobem gorgs plens d’aigua i amb 
abundància de perles de caverna, molt característiques de la 
cavitat i que mereixeran ser tractades en capítol apart. Tampoc 
falten algun que altre bloc després de les parets.

En la topografia de l’avenc Montserrat 
Ubach hi apareixen remarcades les 
intercalacions de gres que trenquen la 
continuïtat del conglomerat i que han 
condicionat la gènesi de les galeries 
horitzontals entre pous. En la planta ha 
estat indicada la diàclasi que ha 
condicionat el traçat de la cavitat.

1963. Fotografia històrica de les 
exploracions a l’avenc. S’hi pot veure el 
concrecionament parietal ondulat que 
recobreix les parets d’alguns pous. Foto: 
F. Alabart.
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Espeleogènesi 

Com es pot veure, la fractura directriu i les intercalacions gresoses 
entre pou i pou han condicionat els trets fonamentals de la 
morfologia escalonada de la cavitat, que té tot l’aspecte d’haver 
actuat en altre temps com un engolidor de la rasa veïna. Això 
sembla deduir-se de l’observació dels pous, amb una secció 
transversal molt arrodonida, força erosionats, com donant a 
entendre la circulació d’un cabal important d’aigua davallant pels 
pous i que ha hagut de trencar les resistències de les intercalacions 
gresoses per a continuar aprofundint en pous posteriors. El fang 
s’ha anat acumulant de manera preferent als dos pous inferiors. 

Per a entendre la gènesi de la cavitat, cal retrocedir lluny en el 
temps, quan el relleu exterior i, sobre tot, el clima, era diferent a 
l’actual. Unes pluges abundants, una cavernació incipient al llarg 
d’una fractura -embrió del que haurà de ser la cavitat- que captura i 
engoleix l’aigua de l’antiga rasa. El pas del temps, els cabals 
abundants i l’erosió-dissolució aniran esculpint l’interior de la 
cavitat. 

Via Espeleo Club de Gràcia. Foto: V. Ferrer.

Finalitzada la fase erosiva, ja sigui 
per un canvi en el clima o perquè 
l’avenc perd la condició d’engolidor 
funcional, s’inicia la fase madura de 
la cavitat, començant per formes 
clàstiques: els despreniments de 
blocs. 

Més recentment en el temps, els 
regalims que baixen per les parets 
les aniran recobrint de formació 
parietal, i els degotalls aniran 
generant les estalactites, les 
estalagmites, els gougs, les perles... 

De mica en mica, la cavitat anirà 
assolint la morfologia amb la que la 
varen trobar els seus primers 
exploradors l’any 1963. 
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Més dubtes i controvèrsia planteja l’existència de dues boques. 
Concretament, la boca superior. Què fa la boca penjada al cingle? 
Aquesta pregunta no té fàcil resposta. Certament, la morfologia de 
la boca no és explicable amb les condicions de relleu i de clima 
actual. La forma el·líptica de la boca, isolada al mig de la paret del 
cingle, ha donat peu a hipòtesis sobre un presumpte funcionament 
com a surgència en alguna fase molt antiga, prèvia al 
funcionament de la cavitat com a engolidor. 

Personalment, m’inclino a pensar que l’actual boca superior 
formava part d’un conducte avui desaparegut que continuava cap 
a cotes més elevades quan el cingle encara no havia retrocedit o, 
dit d’una altra manera, la cavitat continuava més amunt del que 
actualment coneixem. Tot el que falta se l’ha emportat l’erosió. 

A part de la seva profunditat en conglomerats un altre dels 
elements que donen singularitat a aquest avenc i que cal 
destacar són les perles de caverna (anomenades també oòlits i 
pisòlits en funció de la mida). Sens dubte, les perles de caverna  
són les formacions més representatives de la cavitat, tant per la 
quantitat d’exemplars trobats com per la mida que arriben a 
assolir. 

Les perles es troben concentrades especialment al pou de les 
Perles (d’aquí el nom), al pou de la Xineta i a la via lateral 
descoberta el 1985. 

Un altre dels elements que 
donen singularitat a aquest 
avenc i que cal destacar 
són les perles de caverna.

Boques de l’avenc penjades al mig del 
cingle. La inferior la oculta la vegetació. 
Foto: J. Lloret.

Aportació: Ferran Cardona, geòleg.

D’alguna manera, l’avenc 
Montserrat Ubach és una referència 
a nivell mundial d’aquest tipus de 
concreció, en haver-se fet estudis 
estadístics i morfològics molt 
acurats, especialment de la mà de 
Lluís Auroux. Aportació: Ferran Cardona.


