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Trets generals de la geografia i geologia 
solsonenca 

Des del punt de vista geogràfic i geològic, el 
Solsonès està format per dues unitats ben 
diferenciades: el terç nord correspon al Pirineu, on 
es troben els grans relleus de la comarca i on 
afloren diferents materials geològics, principalment 
calcàries i conglomerats, mentre que la resta de la 
comarca es caracteritza per relleus suaus, amb un 
important aprofitament agrícola damunt els 
sediments, molt més tous, de la Depressió Central 
Catalana. 

A la seva vegada, el sector pirinenc el podem 
dividir en dues franges ben definides: a l’extrem 
nord se situen les calcàries, amb el Port del Comte 
com a relleu més significatiu de la comarca i, 
immediatament al sud, una franja de conglomerats 
que origina uns relleus, ben característics al 
paisatge, que són creuats pels grans solcs que han 
generat els rius i torrents (rases) que davallen de la 
franja anterior.

El 70% de les cavitats 
solsonenques obren la seva 
boca en conglomerat

Naturalesa de les cavitats del Solsonès 

Amb aquesta ràpida descripció, és fàcil deduir que 
la unitat més important des del punt de vista 
espeleològic és la pirinenca, tant la franja calcària 
com la de conglomerats, mentre que el sud de la 
comarca ha resultat espeleològicament estèril.

Tenint en compte que els conglomerats del 
Solsonès estan formats per còdols de naturalesa 
principalment calcària, és d’entendre que hagin 
estat afectats per la carstificació. D’aquesta 
manera, a la comarca trobarem cavitats tant a la 
franja de calcàries com a la de conglomerats. De 
fet, a grans trets, el 70% de les cavitats 
solsonenques obren la seva boca en conglomerat.

Ara bé, tot i que a la comarca han estat 
catalogades un gran nombre de cavitats, al voltant 
del 60% de totes elles són balmes. Només una 
petita proporció de les cavitats catalogades es 
poden considerar de certa importància pel seu 
desenvolupament, sigui horitzontal o vertical. 

Avenc del Xato (Cambrils). Foto: J. Lloret. 

Carstificació en conglomerats. Coves i 
avencs del Solsonès

D’altra banda la gran profusió de balmes és una 
conseqüència directa de la important presència 
dels conglomerats, ja que aquest material es 
presta molt a la gènesi de balmes, ja sigui per 
l’existència d’intercalacions margoses o gresoses 
que suposen una discontinuïtat que l’erosió 
aprofita, ja sigui pel fet que els conglomerats es 
manifesten al paisatge sovint formant cingles, la 
morfologia dels quals resulta ideal per a la gènesi 
de balmes de peu de cingle. 
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Estadístiques 

Gràcies a la publicació del Catàleg espeleològic del 
Solsonès, dins del segon volum del Catàleg 
Espeleològic de Catalunya d’en Jordi de Valles (any 
2009), i gràcies a la tasca de síntesi portada a 
terme per Jordi Lloret, podem oferir unes 
estadístiques al voltant de les cavitats 
solsonenques que ens ajudaran a comprendre la 
naturalesa i la distribució de les coves i dels avencs 
que trobem a la comarca. 

En total, han estat catalogades 267 cavitats, de 
les quals 162 són balmes (el 60,6%). Ara bé, 
només els quatre municipis que formen el nord de 
la comarca arrepleguen el 66% de totes les 
cavitats solsonenques. 

El municipi més prolífic en cavitats, amb diferència, 
és Odèn, amb 103 cavitats (38,6% del total 
comarcal), de les quals 56 són balmes. 

El municipi de Guixers en té 40, de les quals 31 
són balmes 

Segueix la Coma i la Pedra amb 21 cavitats de les 
quals només 6 són balmes. Aquesta menor 
proporció de balmes es deu a que aquest municipi 
arreplega bona part de les cavitats en calcària de 
la comarca, material menys procliu a la gènesi de 
balmes en relació amb els conglomerats. 

Sant Llorenç de Morunys té 11 cavitats, 9 de les 
quals són balmes 

Si als quatre municipis esmentats afegim els de 
Lladurs i Navès (38 i 36 cavitats respectivament), 
arreplegarem el 93% de totes les cavitats 
solsonenques. Per contra, municipis del sud de la 
comarca, com Pinós, Llobera o la Molsosa, són 
espeleològicament estèrils. 

Atès que el Solsonès és terra de balmes, algunes 
de bones mides, és de preveure que moltes d’elles 
hagin tingut alguna mena d’aprofitament per part 
de l’home, ja sigui per a ser utilitzades com a 
habitatge troglodític, per a guardar el bestiar, com a 
refugi de pastors, com a amagatall d’emboscats i, 
fins i tot, amb interès arqueològic. Doncs bé, 75 de 
les 162 balmes han tingut aprofitament, la qual 
cosa suposa el 46,3% d’elles.

El municipi més prolífic 
en cavitats és Odèn, 
amb 103 cavitats de les 
quals 56 són balmes 
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DISTRIBUCIÓ PER MATERIALS  DELS 281 AVENCS, 
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Gràfics i treball d’agrupació i classificació: Jordi Lloret Prieto (juny 2016). Fonts: Catàleg Espeleològic de Catalunya, 
2009 i articles més recents de Salvador Codina publicats a la revista Corriol. 
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Principals cavitats del Solsonès 

Són 6 les cavitats que superen els 50 metres de 
fondària. I també són 6 les cavitats que superen els 
100 m en recorregut. Concretament: 

A - Per fondària 
Avenc Montserrat Ubach (-202 m) 
Avenc del Capolatell-1 (-114 m) 
Avenc del Capolatell-2 (-109 m) 
Bòfia de la Grallera (-62 m) 
Grallera d’Odèn (-56 m) 
Avenc de les Gralles (-54 m) 

B - Per recorregut 
Avenc Montserrat Ubach (500 m) 
Avenc del Capolatell-1 (420 m) 
Avenc del Bages (210 m) 
Esquerdes de Ca l’Agustí Gran (120 m) 
Cova del Rabeig del Cavall (100 m) *
Bòfia de la Valldan (100 m) 

Ara bé, si hagués d’esmentar les cavitats més 
representatives de la comarca, faria la selecció 
següent:

Bòfia del Port del Comte: Malgrat no figurar a les 
llistes anteriors per no assolir la fondària o 
recorregut estipulat, la bòfia del Port del Comte és 
una de les cavitats més representatives de la 
comarca. Oberta en calcària i a gran alçada, 
consta d’una sala de bones mides on s’acumula 
gran quantitat de neu a l’hivern, que es manté fins 
gairebé l’estiu, motiu pel qual en altre temps la 
neu era extreta per a la seva comercialització. 

Sense el pont, el Capolatell 
quedaria totalment aïllat de 
Busa

Avencs del Capolatell: Són dos avencs molt 
propers que superen amb escreix els 100 m de 
fondària, situats a un indret molt característic. El 
Capolatell és un turonet encinglerat separat del 
cingle principal de la serra de Busa per una 
esquerda que ara se supera mitjançant un pont de 
ferro disposat a l’efecte. Sense el pont, el 
Capolatell queda totalment aïllat, per la qual cosa 
temps enrere va ser utilitzat com a presó, 
generalment per a presoners de guerra, que eren 
situats a dalt del Capolatell, lloc del que no podien 
escapar. Els dos avencs s’estructuren en sengles 
esquerdes paralꞏleles al cingle principal. 

Avenc Montserrat Ubach: Sens dubte, la cavitat 
més important i representativa de la comarca, per 
la qual cosa mereix ser tractat apart.

Aportació: Ferran Cardona, geòleg.

La palanca que uneix Busa i el Capolatell. Foto: J. Lloret.

* Desapareguda per les obres de construcció de la 
presa del Cavall.

Una gran sala de bones 
mides on s’acumula gran 
quantitat de neu a 
l’hivern


