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El paisatge per on passa aquesta ruta és únic. La 
Roca de Canalda, les balmes, l’encavalcament, els 
conglomerats...  no ho trobarem a cap altre lloc del 
món. I és únic perquè és el resultat de la combinació 
d’un seguit d’elements que només que haguessin 
variat una mica, ja no seria igual. Cada lloc és 
irrepetible.

Perquè és important aquesta zona?

Per la zona de Canalda passa la falla més 
important dels Pirineus orientals: es tracta de 
l’encavalcament basal dels Pirineus. A través 
d’aquest encavalcament s’han pogut apilar totes 
les unitats al·lòctones per sobre dels materials 
autòctons de la conca de l'Ebre. A Canalda veiem 
com les calcàries del Cretaci i de l'Eocè (entre 70 i 
50 Ma) estan per sobre dels conglomerats de 
l'Oligocè (uns 25 Ma).

El Montserrat Ubach s’ha format en aquests 
conglomerats de l’encavalcament basal dels 
Pirineus i ha anat excavant a la roca un seguit de 
pous que baixen fins els 202 metres de 
profunditat. La seva singularitat és que estigui en 
conglomerat, que sigui un avenc i que arribi a a 
tanta fondària. Les estructures principals en

conglomerat acostumen a ser coves i aquí 
predomina la verticalitat. Precisament la formació 
d’aquesta cavitat ha estat possible per la seva 
proximitat a la gran falla i l’encavalcament que han 
donat conglomerats molt massius idonis pel 
desenvolupament vertical. 

Aquesta, doncs, és una de les peculiaritats 
geològiques evidents de l’avenc Montserrat Ubach, 
la de trobar-se just al límit de totes les estructures 
pirinenques i de les que no ho són (la conca de 
l’Ebre). Tenim doncs una cavitat  important, de les 
més fondes del món en conglomerat, situada en un 
lloc privilegiat.  

Límit entre les unitats al·lòctones dels Pirineus i els 
materials autòctons de la conca de l’Ebre, 2-Falla de 
primer ordre: l’encavalcament basal dels Pirineus. 3-
Calcàries del Cretaci i Eocè (70-50 Ma) encavalcant. 4-
Conglomerats de l’Oligocè (25 Ma). 5-Coves i avencs 
als conglomerats, 6- Església de Sant Julià de Canalda. 

Canalda, l’escenari: roques i paisatge

Contemplem el paisatge de Canalda per on circula 
aquest itinerari com si fos un escenari format per 
roques. En una obra de teatre l’obra determina el 
decorat. Però aquí és al revés. Són les roques les 
que marquen un seguit de condicionants. L’home 
s’hi adapta, si cal les modifica i se n’aprofita segons 
li convé: escalades, excursions, turisme de natura,  
activitats ramaderes... O sigui que és l’home qui 
s’adapta a l’escenari. Per tant, en aquest teatre de 
Canalda i l’avenc, el decorat és qui determina l’obra.

James Bond deia 
“barrejat però no 
agitat” fent referència 
al seu còctel preferit. 
Doncs el paisatge que 
tenim a Canalda és el 
resultat d’aquest 
còctel.

Barrejat, però no agitat

El marc geològic. Situació estratègica de Canalda i 
l’avenc
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El paisatge, el còctel de la geologia

Barregem tres ingredients: roques, tectònica i 
erosió. Depenent de quin tipus de roca que hi 
posem ja tenim un paisatge. Però si després hi 
col·loquem la tectònica que les trenca, les plega, 
les puja i les baixa, aquest varia. I si per adobar-ho 
hi afegim l’erosió i un raig de clima, ja tenim el 
nostre còctel: el paisatge de Canalda.

Tectònica, una qüestió de plaques

La teoria de plaques és relativament recent i explica 
els volcans, els terratrèmols, les muntanyes.... 
L’escorça terrestre està esquarterada formant unes 
grans plaques que es mouen pels corrents de 
convecció i que s’originen a les capes profundes de 
la Terra a causa dels gradients de temperatura.

Plaques que se separen i altres que xoquen: formació de mars i muntanyes

Unes plaques se separen i altres xoquen. Com una plastilina, si estirem s’aprima, es formen falles normals i 
foses tectòniques. Si comprimim, l’escorça es va engruixint, plegant-se i apilant-se unitats rocalloses, formant 
les serralades de muntanyes. Aquestes unitats encavalquen les unes sobre les altres a través 
d’encavalcaments com el que hi ha a la Roca de Canalda.

La placa Ibèrica és una micro placa que s’ha anat movent una mica pel 
seu compte i ha acabat xocant amb l’Europea. Amb el xoc s’ha format 
aquesta serralada que en diem els Pirineus, força llarga si la fem a peu 
però molt curta si la comparem amb altres serralades. Però 
geològicament és molt interessant perquè és una escola ideal per 
veure en poc tros moltes coses. 

Els Pirineus, una bona col·lisió entre plaques!

Serralada de 
muntanyes 
(orogen)
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…  i Canalda en el vorell sud dels Pirineus

AVENC 
MONTSERRAT 
UBACH

I just aquí, en el vorell sud d’aquesta 
serralada pirinenca, en el punt on les 
plaques han xocat, s’ha format el 
paisatge de Canalda i un dels més 
profunds avencs en conglomerats 
del món.

Hi ha roques sedimentàries, ígnies i metamòrfiques. 
A Canalda només n’hi trobem de sedimentàries. A 
grans trets direm que aquest tipus de roca o bé s’ha 
format al fons de mar (marines) o en zones 
emergides (continentals). Entre unes i altres trobem 
les intermèdies. Els conglomerats on s’ha excavat 
l’avenc, són d’origen continental.

Els mantells de corriment (sota 
el mar)

Hem dit que el Pirineu és la col·lisió de dues 
plaques. En alguns punts la pressió ha engruixit i 
deformat tant l’escorça que ha acabat trencant-se 
i una d’elles, la del sud -la placa ibèrica- ha 
quedat sota l’europea. És el que s’anomena 
procés de subducció. En aquest procés s’han 
apilat unitats, anomenades mantells de corriment, 
les quals es desplacen en un total de més de 100 
km del lloc d’origen.

Roques: aquí sedimentàries Talls dels Pirineus
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Els conglomerats a Catalunya

Els mantells de corriment (fora de l’aigua). Erosió i creació de 
conglomerats

Els conglomerats que trobem a la zona de Canalda són de còdols, 
principalment calcaris, que provenen del desmantellament de les 
unitats cretàciques i eocenes aflorants al Pineu. El ciment que 
uneix els còdols, també és de carbonatat de calci. Això permet el 
desenvolupament del carst i la formació de coves i avencs.

Text i dibuixos d’Albert Martínez, 
geòleg. Vocal de l’il·lustre Col·legi 
Oficial de Geòlegs. Delegació de 
Catalunya (COLGEOCAT).

Canalda es troba en els sediments de 
la conca de l’Ebre que no s’han 
mogut, és a dir, són materials 
autòctons. En aquest dibuix la veiem 
situada sobre els conglomerats (en 
groc), just en el contacte amb la falla 
basal més important dels Pirineus 
(línia vermella) i, per sobre, un seguit 
de cavalcaments (A-B-C) produïts pel 
desplaçament de les diferents 
estructures. Aquests encavalcaments 
sobre la gran falla basal ens 
expliquen el perquè trobem materials 
més antics sobre d’altres més 
moderns. 

Ventalls de conglomerats




