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1-GENERALITATS DE L’INVENTARI, LIMITACIONS I CONTEXTUALITZACIÓ 

DEL PROJECTE. 

El Geoparc de la Catalunya Central (d’ara en endavant GCC) va ser reconegut el 2012 i forma 

part de la xarxa Geoparcs Mundials de la UNESCO, l'objectiu n’és promoure la geodiversitat, la 

protecció i el geoturisme com a part de el desenvolupament socioeconòmic del territori. 

Juntament amb el Patrimoni de la Humanitat i les Reserves de la Biosfera, els Geoparcs 

contribueixen a socialitzar i protegir el patrimoni natural i cultural. En redactar aquest informe 

resta pendent la incorporació dels municipis de Collbató i El Bruc per part de la UNESCO, però la 

seva molt probable incorporació ha fet que siguin inclosos en aquest inventari. 

Aquest inventari d’espais d’interès geològic i miner (EIG a partir d’ara) és fruit de l’adjudicació 

que el Consell Comarcal del Bages en va fer a la Universitat Autònoma de Barcelona el 16 de 

setembre de 2019 (contractació d’expedient número CS 77/2019). El present inventari ha de 

reemplaçar el quin existia i que fou realitzat el 2006 (Mata et al., 2006). 

Aquest nou inventari (lliurat com a un volum físic de memòria i fitxes i base de dades en format 

electrònic) forma part del pla de treball del Geoparc pel 2019 i el finançament prové dels 

recursos del Catàleg de Serveis 2016 de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona 

(2016-2019). La licitació del present inventari ha estat realitzada pel Consell Comarcal del Bages. 

La necessitat de generar un nou inventari està en part motivada per les activitats d’avaluació i 

seguiment que el 2020 la UNESCO realitzarà al Geoparc de la Catalunya Central. 

Tal i com establia el contracte, els principals resultats d’aquest projecte, han estat: 

1. Revisió comparativa dels 4 inventaris existents per a establir una selecció raonada d’EIGs 

2. Disseny d’una model de fitxa extensa que contingui els aspectes que requereix la 

convocatòria (descripció, cartografies, quantificació de la valorització etc.) segons 

estableix la convocatòria 

3. Realització de la fitxa extensa de cada un dels 74 EIGs, amb el seu corresponent treball 

de camp, definició del polígon que conté l’EIG, revisió bibliogràfica, redacció etc. 

4. Realització d’una fitxa abreujada de cada un dels 74 EIGs segons els requeriments de la 

UNESCO per al procés de validació. 

5. Disseny i habilitació d’una base de dades en format SIG per futures tasques de gestió 

per part dels responsables del Geoparc. 

6. Confecció de la present memòria. 

Aquest treball ha estat realitzat per un equip de treball altament especialitzat i format per: 

Gemma Gual (treballadora per compte propi, postgraduada experta en sistemes d’informació 

geogràfica i patrimoni geològic), Víctor Fondevilla (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut 

Català de Paleontologia, doctor i expert en geologia sedimentaria i paleontologia), Francesc 

Xavier Ferraro (Universidad Católica de la Santíssima Concepción, Xile, postgraduat, doctorand i 

expert en patrimoni geològic i miner), Joan Poch (Universitat Autònoma de Barcelona i 

treballador per compte propi, doctor expert en patrimoni geològic i miner) i Joan Santamaria 

(treballador per compte propi, doctor especialitzat en geologia minera). Oriol Oms (Universitat 

Autònoma de Barcelona, doctor expert en geologia sedimentaria) també ha formant part de 

l’equip de treball i ha dut a terme les tasques de coordinació. 

Aquest inventari te un conjunt de limitacions que en bona part venen marcades per la necessitat 

de realitzar la memòria en un interval de temps ajustadíssim de 2 mesos i mig dins 2019: entre 
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la data d’adjudicació del contracte (16 de setembre) i la data de lliurament de la memòria (29 

de novembre). Les principals limitacions són inherents al propi projecte i, a la vegada, poden ser 

una orientació a properes tasques a realitzar. Així la memòria no ha pogut ser exhaustiva en 

aspectes com: 

• Revisió bibliogràfica. Hi ha un gran nombre de treballs que no són accessibles o que 

haurien pogut ser inclosos (guies de camp especialitzades, publicacions autoeditades, 

documents inèdits etc). No obstant això, les fitxes dels EIGs són una primera recopilació 

extensa (no exhaustiva) ja que els anteriors inventaris, pràcticament no disposaven de 

bibliografia. 

• Inventari miner i industrial. Caldria plantejar-se com ha de ser els tractats en el GCC. És 

gairebé impossible inventariar la totalitat d’elements com els forns de calç i de guix, 

teuleries, petites mines de carbó, instal·lacions mineres per a l’extracció de potassa, 

pous de glaç etc. S’ha optat per seleccionar-ne alguns de representatius i que ja 

estiguessin als inventaris anteriors. Sorgeixen contradiccions com: per què s’inclou un 

pou de glaç i s’exclou la sèquia del Bages? A la vegada, també cal plantejar-se fins a quin 

punt l’àmbit del geoparc ha d’assumir el lideratge en la preservació del patrimoni miner 

recent o en ús (instal·lacions i maquinaria per a l’extracció de potassa etc.). 

• Contacte amb els propietaris dels EIGs. En la mesura del possible s’ha anat contactant 

amb els propietaris dels terrenys per a concertar-hi una visita (sobretot en aquells que 

eren nous o que afecten institucions). No obstant això, en diversos casos no ha estat 

possible tenir-los al corrent de la realització de l’inventari. 

• Història de la geologia. Hauria estat interessant acotar una gran quantitat d’escrits, 

esquemes, idees i historiografia que són especialment antics i rellevants en el cas del 

Geoparc de la Catalunya Central. Per exemple, en el cas de Montserrat, aquestes 

activitats comencen amb personatges com Charles Lyell o W. von Humboldt, continuen 

amb altres com Jaume Almera i acaben amb científics més recents o actuals com Pere 

Anadón. Un altre cas molt rellevant des del punt de vista també estrictament històric és 

el salí de Cardona, entre altres. 

• Complexitat d’alguns EIGS. Un cas singular i que requeriria d’un inventari monogràfic 

seria el salí de Cardona. La gran quantitat d’elements geològics, miners i patrimonials 

que s’hi concentren, queda absolutament fora de l’abast d’aquest inventari. En el cas de 

Montserrat, s’ha defugit el concepte de ‘geozona’, per intentar acotar zones d d’interès 

diferenciat. Novament, el nombre d’elements (sobretot geomorfològics) és tant gran, 

que mereixerien un inventari monogràfic.  

• Participació. Els terminis de temps absolutament limitats  han impossibilitat contactar o 

assessorar-se amb totes les persones que haurien pogut enriquir aquest inventari. 

Aquestes persones serien geòlegs (acadèmics o d’empresa), miners, naturalistes, 

historiadors, coneixedors del territori, activistes locals, gestors culturals, el propi Consell 

Científic del Geoparc, determinades entitats socials (naturalistes, excursionistes) etc. 

• Centres d’interpretació i patrimoni natural. En aquest inventari s’avaluen de forma 

diferenciada pels museus que contenen material geològic o paleontològic (Museu de 

Moià o Museu de Geologia Valentí Masachs), no essent així pels centres d’interpretació 

d’espais naturals protegits (Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Muntanya de sal etc.). 

La interacció amb els gestors d’espais cultural o naturals i altres agents socials, no s’ha 

fet de manera directa i ha quedat en mans del geoparc.  
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2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

EL GCC (Figs. 1 i 2) es troba en una zona d'altitud compresa entre els més de 1.200 m i els 80 m.. 

A la part central d'aquest territori se situa al Pla de Bages, plana que s'estén a nord de Manresa 

i que té una alçada al voltant dels 300 m. A la perifèria s'alcen els altiplans que van des dels 700 

m (sector de Moià) als 400 m (sector de Fals). En els extrems nord i sud trobem els relleus més 

elevats. A nord, la Serra de Castelltallat que arriba als 936 m i la de Castelladral dels 682 m. A 

sud, el massís de Montserrat arriba als 1.236 m a Sant Jeroni i el massís de Sant Llorenç de l'Munt 

dels 1.104 m i els 1.056 m als cims de la Mola i el Montcau, respectivament. Amb alçades 

intermèdies trobem turons com els de Collbaix (543 m), el Cogulló de cal Torre (881 m) o la Torre 

de Castellnou (623).  

 

Pel Geoparc hi discorren dos rius principals: el Llobregat i el seu tributari el Cardener Altres 

afluents del Llobregat són les rieres de Merlès, Gavarresa, Oló, Malrubí, Calders, Mura, Castellet 

i Marganell. Entre les rieres de la xarxa hidrogràfica del Cardener hi ha les de Salo, Coaner, 

Rajadell i Guardiola- Cornet. Tots aquests llits formen part de la conca del Llobregat i aboquen 

les seves aigües a la Mediterrània, prop de Barcelona. Al municipi de El Bruc la riera de Pierola 

(coneguda com a riera de Magarola en confluir amb el Llobregat) drena part de l’extrem més 

sud del geoparc. 

En general el clima del geoparc es caracteritza per estius llargs i calorosos, primaveres i tardors 

amb pluges irregulars i hiverns freds i amb gelades. La pluviositat anual oscil·la entre els 600 i 

800 l/m2. El bioclima dominant és de tipus mediterrani continental de baixa altura, que 

comparteix amb moltes altres parts de l'interior de la conca geològica de l'Ebre (plans de Lleida, 

Figura 1. Mapa geogràfic del Geoparc de la Catalunya Central (GCC). 
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etc.). En detall, és un clima mediterrani subhumit de tendència continental, força fred a l'hivern 

i amb un o dos mesos amb temperatura mitjana entre 0ºC i 5º. A l'estiu, hi ha un o dos mesos 

amb escasses precipitacions. A sud la influència marítima suavitza l'oscil·lació tèrmica, encara 

que a les zones altes (com Montserrat o el massís de Sant Llorenç del Munt) la temperatura 

disminueix i augmenta la pluviositat, sobretot a la part est (Moianès), on el clima arriba a ser 

submediterrani. El clima de Montserrat i el massís de Sant Llorenç del Munt, és un clima 

mediterrani de baixa muntanya marítima. 

El paisatge es caracteritza per una alternança de zones de muntanya, cultius i àrees urbanes. La 

vegetació està dominada per pinedes, encara que també són importants l'alzinar, les rouredes i 

el bosc de ribera (veure pàgina web 'El medi Natural del Bages' indicada en la bibliografia). Els 

boscos més extensos són les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), i en menor mesura la pinassa 

(P. nigra ssp. Salzmannii) i el pi roig (P. sylvestris). Fins a la dècada dels 1980s aquestes espècies 

eren objecte d'explotació forestal i van ser molt afavorides per l'home en detriment d'altres 

tipus de boscos com l'alzinar o la roureda. Posteriorment, en les dècades dels 80, però sobretot 

en els 90, aquestes masses forestals van cremar en importants incendis forestals. Les alzines 

(Quercus ilex) estan representades per les subespècies de fulla llarga (ilex) i carrasca (ballota). 

Els rouredes estan dominats pel roure martinenc (Quercus pubescens o Q. humilis) i el roure 

cerrioide (Q. cerrioides o Q. subpyrenaica) encara que també es troben exemplars de roure de 

fulla petita (Q. faginea) i de roure de fulla gran (Q. petraea) . Al bosc de ribera trobem l'àlber 

(Populus alba), el freixe (Fraxinus angustifolia ssp. Angustifolia), el pollancre o àlber negre 

(Populus nigra), el salze blanc (Salix alba) i el vern (Alnus glutinosa). 

A més dels boscos, hi ha moltes altres comunitats vegetals que contenen una vegetació 

particularment diversa. Les comunitats més importants són el matoll, les arbustives, els prats i 

les zones humides. El matoll mediterrani de romaní (Rosmarinus officinalis) o la brolla abunda 

en dels sòls rics en carbonat de calci de l GCC i té extensions importants per efecte dels incendis 

forestals. En els sòls més degradats de l'extrem sud, la vistosa estepa blanca (Cistus albidus, 

Figura 2) reemplaça a el romaní i en els sòls amb guix, és característic el ruac (Ononis tridentata). 

Els terrenys salins també tenen espècies característiques. Les comunitats arbustives dominants 

són les màquies, els coscollars (coscoll, Quercus coccifera) i les bardisses. Els prats ocupen 

extensions reduïdes i trobem els prats de jonça (Aphyllanthes monspeliensis) i els llistonars 

(Brachypodium phoenicoides). A les zones humides el canyissar és la comunitat vegetal més 

estesa (amb canyís, Phragmites australis ssp. Australis) ocupant extensions importants en els 

marges dels grans rius i en la Bòvila de Santpedor. 

Les zones conreades són majoritàriament de secà tot i que també hi ha regadiu. En els camps 

de secà es conreen preferentment cereals (ordi, blat i civada). Tradicionalment la vinya va 

dominar els cultius del Pla de Bages i de zones pròximes fins a l'arribada de la plaga de la 

fil·loxera a 1892. Aquest cultiu s'està reprenent sota la denominació d'origen 'Pla de Bages'. 

Altres cultius de secà són l'ametller o la colza. El regadiu té una extensió molt restringida a les 

planes fluvials, excepte en els voltants de la ciutat de Manresa on una sèquia de segle XIV 

abasteix el regadiu i l'aigua urbana. Aquest canal té 26 km de longitud al llarg de la vall del 

Llobregat de Balsareny a Manresa, creuant tot el Pla de Bages.  
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Els principals nuclis de població (segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, idescat) són: 

Manresa (prop de 76.000 habitants), Sant Joan de Vilatorrada (10.700), Sant Vicenç de Castellet 

(9.200), Santpedor (7.400), Sant Fruitós (8.300), Sallent (6.600), Navàs (6.100), Navarcles 

(6.000), Súria (5.900), Moià (5.800), Artés (5.600), Cardona (4.800). Aquests municipis 

corresponen a la comarca del Bages, excepte Moià, que ho és del Moianès. A l’extrem sud del 

GCC els municipis de Collbató (4.500 habitants),  i el Bruc (2.000 habitants) pertanyen a l’Anoia 

i el Baix Llobregat, respectivament. Aquestes quatre comarques formen part de la província de 

Barcelona. La majoria dels nuclis de població importants estan alineats amb la llera fluvial dels 

rius Llobregat i Cardener. 

Dins el GCC, les principals activitats econòmiques són els serveis i la indústria, basats en petites 

empreses o microempreses. Destacant l'explotació dels georecursos com l'extracció de potassa 

(silvinita), a Súria, i l'explotació de pedreres de la 'calcària de Sant Vicenç de Castellet'. 

3. SITUACIÓ GEOLÒGICA GENERAL 

3A-Història geològica 

El GCC correspon a la unitat geològica coneguda com a Conca de l’Ebre (Fig. 2) a excepció de 

parts del terme municipal del Bruc i Collbató on una part correspon a la Serralada Costanera 

Catalana o Catalànids. Fa entre 41 i 36 milions d’anys (Ma, veure Fig. 3), durant l’època geològica 

que coneixem com ‘Eocè’  la Conca de l'Ebre era un braç de mar de l'Atlàntic que es va emplenar 

de sediments principalment marins (Fig. 4) i que actualment trobem aflorant al sud del geoparc. 

En els últims estadis de sedimentació es va produir una connexió restringida amb l'oceà Atlàntic, 

que va portar a la precipitació de sals en el fons de la Conca (sal, potassa i guix). A partir dels 36 

Ma la conca de l'Ebre es va començar a omplir únicament de sediments continentals. Aquesta 

situació es va mantenir fins fa uns 12 Ma, encara que a la Catalunya Central els estrats més 

recents tindran al voltant de 28 Ma. 

Figura 2. El GCC en el marc de la conca de l’Ebre (modificat de Vergés, 1993). En color 

vermell s’observa la distribució del jaciments de potassa de les conques catalana navarresa. 
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Figura 3. El GCC en el context de la geologia de Catalunya. Dalt: Mapa geològic de 

Catalunya i ubicació del GCC (mapa d’Enric Vicens, redibuixat a partir de ICGC). Baix: Escala 

dels temps geològics amb indicació de l’edat i processos de les roques del GCC. El color dels 

períodes i èpoques coincideix en el mapa i taula (modificat de Oms et al., 2016). 
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Fa uns 20 milions d'anys, mentre prosseguia la sedimentació en la part occidental de la Conca 

de l'Ebre, un nou episodi de distensió neògena estava afectant les Serralades Costaneres 

Catalanes. Aquesta fase de distensió (relaxació) de l'orogènia alpina, en realitat ja havia 

començat de manera incipient a la fi de l'Oligocè. La distensió neògena va crear uns 

enfonsaments o fosses tectòniques (com Vallès-Penedès, representat a l’extrem sud del 

municipi de Collbató). Probablement a partir de finals del Miocè va començar el buidatge de la 

Conca de l'Ebre. És a dir, el que abans va ser una conca que d'acumulació, començaria a ser una 

zona d'erosió de roques que generarien uns sediments que els rius transportarien cap a una 

altra conca: el fons de la mar Mediterrània. En el cas del vessant nord dels Pirineus, els sediments 

van ser transportats cap a l'oceà Atlàntic. Aquest procés d'erosió de la conca de l'Ebre i les seves 

zones limítrofes segueix actiu avui dia i és el responsable de la formació del relleu actual (Fig. 5) 

 

Fig. 4. Evolució de la paleogeografia de la conca de l’Ebre (modificat de Oms et al. 2016, a 

partir de fonts diverses). 

Figura 5. Evolució geològica simplificada del GCC, procés que va durar milions d’anys fins 

arribar a l’actualitat (modificat de Oms, 2000, pàgina web ‘El medi natural del Bages’). 
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3B-Les roques, els minerals i la mineria 

Les roques del GCC són bàsicament de tipus sedimentari i hi trobem: les detrítiques 

(conglomerats i bretxes, gresos i lutites), les carbonàtiques (calcàries i dolomies) i les 

evaporítiques (bàsicament guix, sal i silvita). A l’extrem meridional del GCC hi trobem roques 

metamòrfiques bàsicament formades per pissarres i esquistos. El GCC també compta amb 

fragments de roca no consolidats (sediments), que es tractaran en l'apartat de geomorfologia i 

són de dos tipus: les graves de les terrasses fluvials i els col·luvions de les vessants. 

Entre les roques sedimentàries detrítiques (formades per fragments d’altres roques) hi trobem 

el conglomerat (localment anomenat 'pinyolenc') que és format a partir de graves, l’arenisca 

('pedra sorrenca',) originada a partir de sorra i la lutita (localment 'tapàs'), formada a partir de 

fang. Totes aquestes roques afloren extensament per la major part del geoparc en les roques de 

l’Eocè i Oligocè de la conca de l’Ebre. Existeixen uns afloraments poc rellevats de roques del 

Miocè de la conca del Vallès Penedès al sud de Collbató (turó de Can Dolcet i Can Perellong). 

Entre les roques sedimentàries carbonàtiques hi trobem les calcàries (localment 'pedra calar'), 

que són roques fonamentalment derivades d’esquelets orgànics de carbonat càlcic (coralls, 

algues, foraminífers, mol·luscs etc.). Molt localitzades al Triàsic dels Catalànids hi trobem unes 

altres roques carbonàtiques semblants a les calcàries: les dolomies, on part del calci és substituït 

per magnesi. 

Entre les roques sedimentàries evaporítiques (formades per la precipitació de sals dissoltes en 

una salmorra) hi trobem els sulfats (representats pel guix) i els clorurs (representats per halita, 

silvita i carnal·lita). L’halita i la silvita es coneixen popularment com com a sal comú i potassa, 

respectivament.  

Les roques metamòrfiques les trobem als Catalànids (extrem sud del GCC) i es limiten als 

esquistos i pissarres (vulgarment també anomenades llicorelles), que provenen de la 

transformació deguda a canvis de pressió i temperatura experimentats per lutites. Es 

caracteritzen per presentar foliació (pissarrositat), estar molt replegades i tenir abundants vetes 

de quars. 

L’explotació d’aquestes roques i minerals s’ha realitzat (i es realitza) en pedreres i mines. Els 

gresos han estat utilitzat tradicionalment en construcció. Les lutites han estat la matèria primera 

en les bòviles per a produir teules i totxos. La calcinació de calcàries en forns ha permès 

l’obtenció de calc. La calcària (com la pedra de Sant Vicenç) també és usada com a roca 

ornamentals i altres calcàries també s’han usat en construcció. Els forns de guix han usat aquest 

material com a matèria primera i producte en guixeres. La sal també ha estat explotada 

històricament i actualment a Cardona i Súria. El jaciment de potassa (silvita) de la Catalunya 

Central és immens (veure la seva extensió a les Figs. 2 i 4) i des del 1912 ha estat massivament 

explotada en les mines de Súria, Balsareny, Sallent, arribant a profunditats properes als 1000 m. 

 

3C-Terminologia utilitzada 

En aquesta descripció utilitzarem bàsicament tres tipus d'unitats: les formacions (abreujades 

com ‘Fm’), els grups i altres unitats informals (com fàcies). S’eviten altres denominacions més 

tècniques com els codis de les cartografies de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya o les 
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nomenclatures d’estratigrafia seqüencial, doncs poden resultar confuses i sovint són 

interpretatives.  

La classificació de les roques de la conca de l’Ebre que trobem en el GCC es pot veure a la (Fig. 

6), on es resumeixen les diferents unitats estratigràfiques del Paleogen de la Conca sud-pirenaica 

i en la 6B un detall de el sector sud de la Catalunya Central. Aquesta última figura inclou unitats 

menors que no estan presents en l'altre esquema que és més general. Les variacions verticals i 

horitzontals entre aquestes unitats es poden consultar a la Fig. 6. 

 

Fig 6. Compilació (en Oms et al., 2016) de l’estratigrafia i sedimentologia de la conca de l’Ebre 

al GCC i àrees properes. A: Estratigrafia de la conca d’avantpaís Ebre-Pirineus (a partir 

d’Anadón et al, 1989; Vergés et al, 1998, i Cabrera et al, 2011). B: Estratigrafia del grup Santa 

Maria, amb les unitats continentals del marge SE de la conca de l’Ebre (López-Blanco et al. 

2001). C: model de ventall costaner (López-Blanco et al., 2000b). Model de ventall al·luvial 

(modificat de Sáez i Riba, 1986).   
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 D’entre les roques aflorants al marge sudest de la conca de l’Ebre que trobem al GCC, Anadón 

(1978) va definir-hi els conlgomerats de Montserrat i la Fm Gresos de la Salut. Riba (1975) va 

definir els conglomerats de Sant Llorenç del Munt. Ferrer (1971) va definir la Fm Santa Maria i 

els membres Collbàs, Igualada i Tossa. Pallí (1972) va augmentar de rang aquestes unitats, 

establint el Grup Santa Maria i les formacions Collbàs, Igualada i Tossa. Altres unitats de la 

Catalunya Central són: Fm Òdena (Ortí et al, 1984), Fm Cardona (veure Pueyo, 1975), Fm Súria 

(Sáez, 1987), Fm Artés (Riba, 1967), Fm Solsona (Riba 1967), Fm Berga (Sole-Sugranyes, 1971), 

la Fm Barbastre (Quirantes, 1969) i Fm Castelltallat (Sáez, 1987). A continuació es descriuen les 

característiques principals d’aquestes unitats. 

Fm la Salut. Està formada per gresos vermells que s'intercalen amb lutites, limolites i també 

conglomerats, podent tenir més de 300 m de gruix. La part alta d'aquesta formació s'enriqueix 

en conglomerats i evoluciona transicionalment als conglomerats de Montserrat. Es va formar en 

ambients fluvials i al·luvials distals, encara que en menor mesura també conté estrats formats 

en condicions lacustres i palustres. 

Els conglomerats de Montserrat i Sant Llorenç de la Munt. Són dues unitats que es diferencien 

per la seva localització, pel tipus de cants i per la seva geometria. El conglomerat de Montserrat, 

amb un gruix al voltant de 1.200 m, constitueix el Massís de Montserrat i lateralment evoluciona 

a la unitat de Vacarisses i als dipòsits costaners i marins de el grup Santa Maria. La seva 

composició és polimíctica (de composició diversa) però predominen els cants procedents de 

l'erosió de carbonats mesozoics. Aquests conglomerats s'han interpretat com ambients de 

ventall al·luvial proximal i conté discordances progressives (Anadón, 1978; Anadón et al., 1985a, 

b, 1986). Els conglomerats de Sant Llorenç del Munt tenen un gruix d'uns 700 m i comprenen als 

quals es troben en el massís de el mateix nom així com adjacents de la Serra de l'Obac. 

Lateralment evoluciona a dipòsits de gra més fi tant d'unitats continentals (unitats la Salut, 

Vacarisses i Sant Llorenç Savall) com marines (Grup Santa Maria). La Figura 24 mostra un 

exemple detallat de com els conglomerats de Sant Llorenç del Munt evolucionen lateralment a 

les unitats marines. Aquests conglomerats són dominantment polimíctics encara que intercala 

nivells oligomíctics. A l'igual que els conglomerats de Montserrat, s'interpreten com formades 

en les parts proximals d'un ventall al·luvial. 

Les unitats fins ara esmentades afloren i estan relacionades amb el marge SE de la conca de 

l'Ebre, adjacent a les Serralades Costaneres Catalanes. A continuació es descriuen les 

equivalents a aquestes, dipositades en zones més distals, al centre de la conca. 

El Grup Santa Maria és el conjunt de formacions que són els equivalents laterals marins 

(costaners i submarins) dels conglomerats de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt. Aquest 

conjunt de formacions i grup es va definir a Santa Maria de Miralles (Anoia) i ha estat objecte de 

gran quantitat d'estudis com López-Blanco (1996) o Maestro (1991), veure síntesi en López-

Blanc (2006). Aquest grup presenta un gruix inferior als 1.000 m i conté tres formacions 

principals: 

Fm. Collbàs. Són sorres amb nivells de margues i calcàries, que correspon a el front deltaic i 

altres subambients propers a la costa. 

Fm Igualada. Són margues gris-blavoses amb escasses intercalacions calcàries i sorrenques, que 

es va originar en ambients de prodelta i altres subambients allunyats de la costa. 

Fm. Tossa. Són calcàries coral·lines i bioclàstiques amb intercalacions de nivells de lutites i 

gresos, que es va formar en ambients d'escull i barres bioclàstiques. 
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Fm. Òdena. Són guixos formats en ambients marins succints i marquen l'inici de la precipitació 

evaporítica de la fi de la sedimentació marina a la Conca de l'Ebre. Lateralment van associats a 

calcàries estromatolítiques (Travé et al. 1996). En el seu conjunt formen el denominat complex 

terminal. 

Fm  Cardona. Consta dels dipòsits que van seguir a la precipitació de la formació Òdena i que 

1984, Pueyo et al. 1985, Rosell et al., 1983). Aquestes evaporites presenten les següents tres 

unitats clorurades: (1) inferior o sal de base, amb 200 m d’halita bandejada d'aspecte translúcid 

o blanquinós; (2) superior, amb desenes a un centenar de metres d’halita i clorurs potàssics com 

carnal·lita i les 2 capes de 1 i 3 m de silvita o potassa i (3) desenes de metres de gruix amb halita 

alternada amb lutites grises. 

Fm. Artés. Consta de lutites i gresos (Figura 13.c) de sistema fluvial procedent dels ventalls 

al·luvials de la Cadena costaneres catalanes, bàsicament a partir de 36 Ma (després de la 

sedimentació marina). Presenta un gruix d'uns 800 m. 

Fm. Barbastre. Són guixos d'origen continental i lateralment evoluciona a la Fm. Torà (limolites). 

Totes dues es van formar en llacunes endorreiques sotmeses a una forta evaporació (ambients 

tipus 'playa lake'). Aquests guixos tenen un aspecte laminat característic i un color grisós molt 

diferents dels guixos de la Fm. Òdena. Són guixos posteriors a la Fm Cardona. En alguns llocs de 

la conca de l'Ebre aquests guixos arriben a tenir gruixos superiors als 450 m. 

Fm. Castelltallat. Són calcàries formades a partir de fangs carbonàtics acumulats en llacs soms 

amb influència evaporítica. Té un color gris o blanquinós i són d'aspecte molt tabular. Presenta 

un gruix màxim d'uns 250 m. 

Les unitats de centre de conca també passaven cap a al nord a altres d'origen al·luvial, derivades 

de l'erosió de la cadena pirinenca (Fms Berga, Solsona i Súria). 

La Fm Solsona. Consta de gresos, lutites i conglomerats que corresponen a sistemes fluvial 

d'origen Pirinenc derivats de la Fm Berga. La formació Solsona (o molasses de Solsona) té un 

gruix superior als 500 m. 

La Fm Súria. Conté gresos i lutites de caràcter mixt al·luvial lacustre que es van dipositar en les 

parts distals (lòbuls) del Sistema Al·luvial Pirinenc i presenten un gruix de 400 m. Es diferencia 

en un membre inferior, sense episodis de llacs carbonàtics soms, i un altre de superior, amb 

presència d'aquests llacs (veure esquema Fig. 6d). 

Sobre les roques sedimentàries del GCC, que no són de la conca de l’Ebre, esmentarem la 

successió triàsica germànica (Fig. 7) formada per les anomenades: 

Fàcies Fàcies Buntsandstein. Són gresos i lutites fluvials de colors vermellosos.  

Fàcies Muschelkalk. Es diferencia un Muschelkalk inferior i superior (formats per calcàries i 

dolomies marines de plataforma) separats per un Muschelkalk mitjà (terrigen i evaporític). Dins 

el GCC les fàcies triàsiques les trobem a l’extrem oest de la Serra de Rubió (Collbató) i a Roques 

blanques (el Bruc). 

Finalment, les pissarres i esquistos del Cambro-Ordovicià són les roques més antigues del 

Geoparc (Fig. 3), amb una edat propera als 500 Ma. En contacte amb aquestes roques tant 

antigues, paradoxalment hi trobem les més modernes del GCC, que són de la conca del Vallès 

Penedès. És en una àrea restringida al la part sud del terme de Collbató (Can Perellong i turó de 

Can Dolcet).  
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3D-La deformació de les roques (l’estructura). 

Observem 4 grans dominis estructurals en el GCC (Fig. 8).  

 

1-Zones poc deformades de la conca de l’Ebre on en general els estrats tenen un lleu 

cabussament cap al nord-oest, probablement producte del basculament que va tenir lloc durant 

el Miocè, en relació amb la formació de la falla del Vallès-Penedès. Els conglomerats del marge 

de la conca presenten una discordances progressives resultant de la simultaneïtat entre 

l’estructuració del marge i la sedimentació. 

2-Zones plegades de la conca de l’Ebre a causa de la presència d'evaporites (particularment 

halita), que són molt plàstiques si estan sotmesa a grans pressions. Això  facilita la deformació 

dels estrats per tectònica salina. Aquesta intensa deformació també es propaga a les roques que 

la sal té per sobre . Al mapa geològic general (Fig. 9) es pot apreciar com els plecs es 

desenvolupen a la zona nord de la Catalunya Central, coincidint amb la distribució de la Fm 

Cardona. No obstant això, les estructures de tectònica salina no es generen espontàniament 

(per simple càrrega sedimentària), ja que són el resultat de la propagació de la deformació de el 

front pirinenc. Es tracta d'un diapirisme amb influència de tectònica compressiva. La tectònica 

salina forma un conjunt de anticlinals i sinclinals, juntament amb retroencavalcaments i diverses 

Fig 8 . Tal geològic representatiu del GCC. Veure la ubicació del tall en el mapa de la Fig. 2. 

(modificat de Vergés, 1993). 

Fig 7 . Distribució de la Conca Catalana, en el Triàsic . Segons Ortí et al (2018), amb dades de 

de Calvet i Marzo (1994). 
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estructures localment complexes. La sal només arriba a aflorar en superfície en l'anticlinal de 

Cardona (Muntanya de sal, Fig. 8), però és molt proper a la superfície en altres estructures com 

l'anticlinal de Súria, l'anticlinal de Migmón, el encavalcament de Sallent, etc. (Veure del Santo et 

al., 2000, Sans 2003, Sans i Vergés, 1995 entre altres). 

3-Un tercer domini és el front d’encavalcament dels Catalànids sobre la conca de l’Ebre (o 

encavalcament prelitoral), localitzat a l’extrem sud del GCC. Aquesta banda de deformació molt 

replegada permet observar tant les pissarres i esquistos del sòcol Paleozoic (Cambro-Ordovicià) 

així com la cobertora triàsica  

4-El quart domini és molt reduït en el GCC i es correspon al reompliment del de la fossa (semi-

graben) del Vallès-Penedès. Els estrats estan deformats cap al NW. 

Finalment un altre element tectònic important és el desenvolupament de plans de fractura més 

o menys verticals, que bàsicament afecta els dos primers dominis. D'una banda tenim les falles 

(per exemple, a la vall del Llobregat), que impliquen un desplaçament entre els blocs que separa 

la fractura. D’una altra banda tenim els diàclasis, que són plans que no presenten desplaçament 

relatiu dels blocs separats. Les diàclasis poden formar una única família de plans amb idèntica 

orientació (plans paral·lels) que aïllen blocs allargats de roca. Les diàclasis també es poden 

presentar en diverses famílies, la qual cosa comporta una intersecció de plans i al fet que la roca 

es separi fàcilment en blocs. Un exemple interessant de xarxa de diaclasat molt ben 

desenvolupada la trobem a Montserrat (veure detalls en Alsaker et al., 1996). La formació de la 

xarxa de diaclasat és el resultat d'esforços compressius i per tant és anterior a la distensió 

neògena. 
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Fig 9 bis.  Llegenda del Mapa geològic del Geoparc de la Catalunya Central (GCC) elaborat a 

partir de les dades a 1:50.000 de l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Veure 

pàgina anterior 

Fig 9 (pàgina anterior) . Mapa geològic del Geoparc de la Catalunya Central (GCC) elaborat 

a partir de les dades a 1:50.000 de l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

Veure llegenda a la pàgina següent, i també versió del’annex. 
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3E-Els fòssils 

El GCC és una zona rica en fòssils. Hi diferenciem 4 grans grups de fòssils en funció de la seva 

edat (Fig. 3) i ambients: (1) Els marins de l’Eocè, (2) els continentals de l’Eocè terminal i 

Oligocè, (3) els continentals del Pleistocè inferior i mig, i (4) els del Pleistocè superior. Anys de 

recol·lecció indiscriminada de fòssils marins al GCC han fet que el millor lloc per a gaudir-ne 

sigui el geomuseu de la UPC (Manresa). 

Els fòssils dels ambients marins litorals de l’Eocè estaven molt condicionats per les altes 

temperatures. Ecosistemes que avui dia trobem en latituds més baixes, com els esculls coral·lins 

o els manglars, eren abundants en l'Eocè de la conca de l'Ebre. Al GCC, els esculls de l'Eocè 

apareixen en zones com Calders o Navarcles. Els esculls eren formats per coralls o per rodofícies 

(algues vermelles). Associada amb els esculls hi vivia una fauna d'invertebrats molt diversa 

(foraminífers, briozous, mol·luscs, crustacis, equinoderms etc). Destaquem, per haver estat 

descrit a Montserrat, l’equinoderm Schizaster montserratensis, i, per les seves dimensions 

enormes, destaquen grans gasteròpodes com Campanile lachesis. Altres fòssils molt habituals 

són els nummulits, que arriben a ser el principal component en algunes calcàries. Els vertebrats 

marins estan representats per abundants restes de sirènids ancestres dels actuals manatins. El 

treball de Pilleri et al. (1989), es descriu el sirènid Prototherium montserratense, descobert a la 

Calsina (Montserrat). El manglar ve caracteritzat per espècies tolerants als canvis de salinitat, 

sent la petita palmera Nypa (Biosca i Via, 1987) i la falguera Acrostichum elements fòssils 

destacats. 

Els fóssils continentals de l’Eocè terminal i Oligocè són molt menys abundants. Entre els 

invertebrats hi ha gasteròpodes com Melanoides albigensis i restes de la palmera Sabalites.. Pel 

que fa als vertebrats dels jaciments amb ossos fòssils de mamífers són escassos però de gran 

interès, sobretot els de Santpedor i Fonollosa. El jaciment de Santpedor va ser inicialment descrit 

a la Costa de la Vila d'aquesta localitat (Masachs et al. 1954). Aquest jaciment contenia restes 

d'un paleotèrid (petit ancestre dels cavalls), un plagiolof (un altre petit perissodàctil) i un 

anoplotèrid (un artiodàctil). Treballs posteriors (Agustí et al., 1987, veure també Costa et al., 

2011) van determinar una edat Oligocè basal. Les restes diagnòstics de petits vertebrats que van 

permetre datar el jaciment són Eucricetodon atavus (un hàmster) i el teriodómid Theridomys 

aff. aquatilis (un altre rosegador). El jaciment igualment oligocè de Fonollosa (Agustí et al., 1987) 

pertany a la part més recent de l'Estampià inferior, sent una mica més jove que el de Santpedor 

(part més antiga de l'Estampià inferior), atès que conté rosegadors més moderns com 

Theridomys calafensis (descendent de Theridomys aff. aquatilis). Fonollosa no és només una 

localitat important per conèixer l'edat d'una gran part de les roques de la Conca de l'Ebre, és 

també important per ser la localitat tipus d'una espècie fòssil (o sigui, on es va descriure per 

primera vegada). Es tracta del Pseudoloris godinoti, un petit primat emparentat amb els tarsids, 

diminuts primats nocturns i d'ulls enormes que actualment viuen a les jungles d'algunes illes de 

sud-est asiàtic (Köhler i Moyà-Solà, 1999). Aquest habitant dels boscos tropicals va sobreviure a 

la Gran Coupure. Hi ha diverses localitats com Can Prat Barrina (Castelltallat) amb petjades de 

Entelodon (semblant a un senglar gegant), entre d'altres. 

Els fòssils continentals del Pleistocè inferior-mig són de grans  vertebrats trobats a les terrasses 

fluvials explotades per a l'obtenció d'àrids durant el segle XX. A la terrassa de Puigberenguer de 

Manresa (80-90 m sobre la llera actual) es van trobar molars i una defensa de l'proboscídi 

Mammuthus meridionalis (Descrit com Archisidcodon meridionalis en Masachs i Villalta, 1953) 
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que va viure bàsicament en el Pleistocè inferior. Al Puigberenguer també es van trobar restes 

d'un èquid i un hipopòtam. A la terrassa del Tossal dels Cigalons de Manresa (carrer Navarra de 

Manresa, 30-40 m sobre nivell actual) i a la gravera de l'Alou (Balsareny), es va trobar una 

defensa de Elephas antiquus, del Pleistocè mitjà.  

Els fòssils continentls del Plesitocè superior són vertebrats que es troben al complex càrstic de 

la Cova de l'Toll (Moià) s'han trobat abundants restes de la fauna adaptada a les condicions 

glacials de l'Pleistocè superior, com el lleó de les cavernes (Panthera spelaea), la hiena de les 

cavernes (Crocuta crocuta spelaea) o l'ós de les cavernes (Ursus spelaeus), que suposa la troballa 

més meridional d'aquesta espècie adaptada a l'fred. També s'ha trobat els ossos d'una altra 

fauna tal com el cavall Equus ferus, el cérvol Cervus elaphus, el rinoceront Stephanorhinus 

hemitoechus, bisó, hipopòtam, cabra hispànica, isard etc. L'edat de part del jaciment és de 

58.000-70.000 anys. La presència humana també és important en aquest complex i va des 

indústria lítica musteriana (realitzada per l'Home de Neanderthal, del qual s’han trobat 

fragments ossis) fins a l'edat de bronze. 

3F-Les formes del relleu 

3.F.1. Introducció. 

Les formes del relleu o geoformes són de tres grans tipus: estructurals, erosives i acumulatives 

(Fig. 10). Les geoformes estructurals, esculpides pels agents erosius, posa de manifest 

l'estructura geològica i està controlat per la tectònica i els contrastos litològics. Les geoformes 

acumulatives es formen per l'acumulació de sediments en diferents ambients. Les geoformes 

erosives es generen pels diferents processos geomorfològics en valls i vessants. L'inici de la 

modelització del relleu del GCC es produeix quan la Conca de l'Ebre es comença a buidar per la 

seva obertura i connexió amb la Mediterrània. Aquest procés va començar entre els 12 i 7,5 Ma 

(García-Castellanos i Larrasoaña, 2015). 

 

 

Fig 10. Geoformes estructurals i acumulatives del Geoparc de la Catalunya Central (Oms et 

al., 2016) i la seva relació amb els tipus de roca. 
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La presència d'una tipologia o una altra depèn de tres condicionants: la litologia, l'estructura i el 

clima. Aquests tres condicionants interaccionen entre ells en major o menor mesura per donar 

lloc als diferents modelats resultants. 

La litologia és un condicionant rellevant, ja que cada tipus de roca tindrà una resistència 

determinada a l'erosió. Una roca serà més o menys resistent a l'erosió en funció de paràmetres 

com la seva cohesió, duresa, permeabilitat, alterabilitat dels seus minerals, etc. A grans trets 

podem establir que els conglomerats i les calcàries, són molt resistents a l'erosió. A l'altre 

extrem, trobem les lutites, que són poc resistents a l'erosió i de fàcil alteració, perdent la seva 

cohesió i augmentant la seva erosionabilitat. En un terme intermedi estarien situades les 

arenoses que, depenent de la seva mineralogia i grau de cimentació són més o menys 

erosionables. Les evaporites són cas particular degut a la seva hipersolubilitat, que fa  es 

meteoritzin i erosionin molt fàcilment. Les calcàries també són cas especial, ja que tot i ser 

mecànicament resistents a l'erosió, també pateixen els efectes de la dissolució (carstificació), 

encara que molt menys que les evaporites. 

El segon condicionant de les geoformes és l'estructura geològica. Aquesta es refereix a la 

presència i orientació d'elements tectònics (falles i diàclassis) o plans d'estratificació 

(discontinuïtats en general). Per exemple, en el nostre cas veiem com el modelatge en forma de 

monòlits o queixals en grans massissos de conglomerat venen controlats per les discontinuïtats 

en el massís. Segons la densitat de la fracturació (les diàclasis) tindrem els primers o les segones 

(Fig. 11). 

Tal com abans s'ha comentat, el clima és un condicionant fonamental en la gènesi de les 

geoformes. Els principals agents erosius (aigua, vent, gel, etc.) depenen del clima i, en 

conseqüència, els processos de transport i / o sedimentació. Per exemple, l'efecte continuat dels 

cicles gel-desgel pot afavorir la meteorització de les roques, tant dures com toves, el règim de 

pluges que influeix en la erosionabilitat de les lutites, etc. 

3.F.2. Les geoformes acumulatives 

Les geoformes acumulatives són d’edat Plesitocè i l’Holocè i es formen per l’acumulació de 

sediments en forma de terrasses fluvials o col·luvions o travertins (pedra tosca). Aquests 

sediments habitualment són graves entre les quals poden aparèixer intercalats nivells de sorres 

i llims. Una terrassa fluvial és una forma de modelat que presenta una superfície plana de més 

o menys extensió, situada per sobre de la llera actual i que està limitada per un escarpament. 

Correspon a l'antiga llera, o plana al·luvial d'un riu, penjat fa al seu curs actual. En la llera mitjà 

del Llobregat i del Cardener, les terrasses que es troben esglaonades a diferents altures. A la 

Catalunya Central, als voltants de Manresa, podem trobar gran diversitat de terrasses fluvials. 

Obviant la plana fluvial actual i les terrasses que estan a menys d'uns 10 metres sobre la llera 

actual (MSCA), de més antiga a més moderna (topogràficament més alta a més baixa, 

respectivament) diversos autors han descrit les terrasses que segueixen. 

Per Masachs i Via (1981) (veure també Solé Sabarís i Masachs, 1940) a la Catalunya Central es 

poden diferenciar (per edats inferiors a 1 Ma, s'utilitzen els milers d'anys o 'Ka'): (1) Terrassa a 

140 MSCA (esmentada al Turó de Sant Valentí a Sant Fruitós de Bages), (2) terrassa 80-90 MSCA 

(Puigberenguer, a Manresa), d’edat entre 2,4 Ma i 0,8 Ma o 0,7 Ma, (3) terrassa 30-40 MSCA 

(Tossal dels Cigalons, Manresa) d’edat entre 0,4 Ma i 0,17 Ma i (4) Terrassa 15 MSCA. 

A més de les terrasses fluvials, altres geoformes acumulatives són els col·luvions. Aquests 

sediments superficials estan constituïts per graves anguloses amb més o menys matriu i en 
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alguns casos venen representats per grans acumulacions de blocs. El fet que no estiguin 

arrodonits és degut al fet que són fragments de roques acumulats a peu dels relleus que els van 

generar o omplint antics barrancs. Són fruit de la dinàmica dels vessants on han actuat els 

moviments en massa i la rasa difusa. De vegades els col·luvions poden interdigitar-se amb les 

terrasses fluvials (Figura 31.d). Els col·luvions són geoformes acumulatives en forma de talús o 

de rampes que constitueixen glacis, que, de vegades, vistes en planta, sovint s'assemblen a 

petits ventalls al·luvials coalescents. 

3.F.3. Les geoformes estructurals 

El modelatge estructural de la Catalunya Central ha estat generat i posat de manifest per la 

incisió i encaixament de la xarxa fluvial, per sobreimposició de la mateixa. A causa de l'control 

litoestructural, s'ha generat unes valls fluvials amples en uns casos i encaixats en altres; amb la 

generació de cursos meandriformes. L'erosió ha posat de manifest relleus tabulars (o taules), 

relleus en costa (monoclinal), els monòlits o 'agulles' i els queixals. 

Els vessants en costa són vessants amb una topografia esglaonada a causa de l'alternança 

d'estrats subhoritzontals durs i tous. Aquesta geoforma és la més extensa de la Catalunya 

Central (Figura 32.A, B, C) ia la part nord, on els estrats estan més inclinats per la tectònica salina 

(Figura 32.D, E), perd la seva regularitat. Un cas extrem és la Serra de Castelltallat, on els estrats 

arriben a ser bastant verticals. Sovint, els trams de roques toves dels relleus en costa presenten 

xaragalls (bad-lands, localment xaragalls, Figura 22.a), i a peu dels nivells durs s'observen 

acumulacions de blocs (visibles en Collbaix o a l'oest de Rajadell). 

Els monòlits de conglomerat (o relleu montserratí) són deguts a la dissolució (carstificació) dels 

conglomerats calcaris, particularment en la densa xarxa de diàclasis. Associats a la dinàmica 

geomorfològica de les parets verticals d'aquests monòlits s'han generat nombrosos 

despreniments de roques que produeixen acumulacions de blocs. Aquests monòlits (Figures 33 

i 35) estan limitats a el massís de la muntanya de Montserrat, on generen un modelat únic, de 

gran valor paisatgístic. 

Per moles es coneixen els relleus tabulars aïllats, de forma massissa, de perímetre arrodonit i 

cim plana. Encara que aquesta forma de el relleu es troba habitualment en roques 

carbonàtiques, també està present en els conglomerats. Així, el massís de Sant Llorenç del Munt 

presenten notables exemples com la mateixa 'Mola' (Figura 34.c), Castellsapera (Figura 34 b a el 

fons), entre altres. Un cas particular de monòlit coronant el cim d'un queixal de conglomerat el 

trobem en els pallers ( 'Pallers' en català), en al·lusió a la seva forma de monticle de palla al 

voltant d'un pal. Tal és el cas d' 'Els Pallers' (Bruc, Figura 35.f) i del Paller de tot l'any a Rellinars 

(Figura 34.b) o la part més alta del cim del Montcau (Figura 34.a) . 
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3.F.4. el carst 

Les morfologies càrstiques són les formes resultants de la lenta i contínua dissolució de les 

roques carbonàtiques i de les evaporites per part de l'aigua d'escorrentia i d'infiltració. Aquest 

tipus de geoformes es generen tant en superfície o exocarst (dolines, lapiaz, etc.) com en 

profunditat o endocarst (coves, avencs, etc.). 

Les geoformes de profunditat són comuns a tots els sistemes càrstics. Destaquen els blocs de 

col·lapse (Figura 36.b), que tot i que es generin per gravetat, van associats als processos de 

dissolució i erosió en profunditat. Les formes de dissolució (Figura 36.C) també són presents en 

tots els sistemes càrstics i habitualment es generen a partir de les fractures generades per la 

xarxa de diàclasis. Les roques de la Catalunya Central que estan carstificades són de 3 grans 

tipus: evaporites, calcàries i conglomerats. 

Entre les evaporites destaca el carst de la Muntanya de sal de Cardona. El forat Micó és una 

galeria amb un recorregut de centenars de metres. Com podem comprovar quotidianament, la 

dissolució de la sal comuna o halita és molt eficaç. Això comporta al fet que aquest tipus de carst 

evolucioni molt ràpidament i que pugui interaccionar fàcilment amb les labors mineres de 

profunditat. Cal destacar el cas de Cardona, on el sistema de galeries (que baixa en profunditat 

fins a cotes equivalent a el nivell de la mar) està inundat d'aigua com a resultat de la interacció 

entre els treballs miners i els sistemes càrstics. A la Muntanya de sal de Cardona la geoforma 

superficial del carst (exocarst) més aparent és el lapiaz. Encara dins de les evaporites, el carst en 

guixos també està desenvolupat donant lloc a geoformes de exocarst com les dolines (localment 

'bòfies') i també el rascler. 

El carst en calcàries està bàsicament restringit a les calcàries marines de la Fm Tossa. Un bon 

exemple el trobem en les Coves del Toll (Moià), un complex càrstic on la cavitat principal té un 

recorregut horitzontal de 1.148 m molt condicionat per la xarxa de diàclasis. En les calcàries 

continentals (Fm Castelltallat) no s'han desenvolupat sistemes càrstics significatius. 

Fig 11. Exemple de com l’estructura (en aquest cas, densitat de xarxa de diaclassat i 

homogeneïtat dels conglomerats) afecta les geoformes i les surgències d’aigua. Al massís de 

Montserrat una xarxa de diaclassat densa i uns conglomerats homogenis, creen monòlits i un 

patró de circulació d’aigua vertical.  A la inversa, al massís de Sant Llorenç, una xarxa poc 

densa i una heterogeneïtat en els conglomerats crea formes de moles i carenes allargades i un 

patró de circulació també horitzontal.  

Inventari d'Espais d'Interès Geològic i Miner del Geoparc de la Cataunya Central (2019). Document d'ús intern.



23 
 

El carst en conglomerats està condicionat per dos factors relacionats: la densitat de fracturació 

i la litologia. Al massís conglomeràtic de Sant Llorenç del Munt ha diverses coves de 

desenvolupament horitzontal i que habitualment segueixen els conglomerats calcaris. Al massís 

conglomeràtic de Montserrat les cavitats poden tenir recorreguts verticals importants pel fet 

que no es desenvolupa una circulació horitzontal de les aigües (excepte a la base de l'massís, 

com veurem). En són exemples el Avenc dels pouetons o el Pou de costa dreta (amb desnivells 

de 123 i 148 m i recorreguts de 500 i 250 m, respectivament). Les coves de Montserrat o del 

Salnitre (a Collbató), també estan en conglomerats afectats per una xarxa densa de diaclasat. 

Aquesta xarxa ha anat facilitant el drenatge de l'aigua cap a la part baixa del massís, on es troba 

una transició cap a roques més impermeables pel seu contingut en argiles (Fm la Salut). La zona 

de transició entre aquesta última formació i els conglomerats de Montserrat en certa manera 

ha actuat com a barrera de permeabilitat, que ha afavorit el desenvolupament d'un karst de 43 

m de desnivell i 958 de recorregut. 

El creixement de carbonat càlcic dona lloc als espeleotemes (estalactites, estalagmites i una 

infinitat de formes, freqüents a les coves de conglomerat i calcària. Un exemple espectacular de 

creixement de cristalls de aragonita (polimorf de el carbonat de calci) el trobem a la cova de 

Mura, on els espectaculars cristalls aciculars i altres formacions recobreixen part de les parets 

de la cova. 

 

 

4-CONCEPTES GENEALS SOBRE GEODIVERSITAT I PATRIMONI GEOLÒGIC. 

LES PARTICULARITATS DEL PATRIMONI GEOLÒGIC I MINER. 

GEOSCONSERVACIÓ. 

El terme "geodiversitat" es va utilitzar per primera vegada a principis de la dècada de 1990 com 

a equivalent geològic de biodiversitat (Gray, 2004) i es va difondre ràpidament a partir de la 

cimera de Rio de Janeiro en 1992, quan es va fer evident des d'una perspectiva internacional la 

necessitat de conservació de la diversitat biològica i la diversitat geològica.  

En aquest inventari s'utilitza el concepte de "geodiversitat" en el sentit de Gray (2004, p. 8), com 

la "diversitat natural de característiques geològiques (roques, minerals, fòssils), 

geomorfològiques (formes de relleu, processos físics) i dels sòls. Inclou les seves agrupacions, 

relacions, propietats, interpretacions i sistemes.” 

Algunes característiques dels elements de la geodiversitat influeixen en la manera en què és 

percebuda per les persones i, per tant, en la manera de valorar-ho i conservar-ho: 

- Es poden manifestar a diferents escales espacials i temporals, que poden ser molt 

diferents en relació als patrons humans. En particular, l'escala de temps en la qual es 

mesuren alguns processos geològics pot abastar des d'un instant fins a més d'una vida 

humana. Això fa que no siguin fàcilment comprensibles per persones no formades en 

geologia.  

- Existeix una relació especial entre les persones i els elements geològics. Es valoren 

perquè constitueixen recursos naturals imprescindibles per al benestar (aigua, metalls, 

material de construcció, combustible, etc.), però la convivència amb els processos 

geològics amb freqüència implica riscos per als assentaments humans.  
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- Des d'un punt de vista no depredador, el seu valor radica principalment en el seu valor 

cultural i potencialitat d'ús, ja sigui educatiu, turístic o científic. 

- Poden ser fràgils i vulnerables, encara que sovint no ho sembla. En general, el valor de 

la geodiversitat és un recurs no renovable i irreemplaçable, la destrucció del qual implica 

la seva desaparició atès que la majoria dels impactes són irreversibles. 

El patrimoni geològic tracta del conjunt d'elements de la geodiversitat als quals s'assigna un 

valor que justifica la seva conservació. Aquests elements constitueixen la part objectiva del 

patrimoni mentre que el valor que s'assigna a aquests elements és subjectiu (Carcavilla, 2012, 

p. 35).  

La majoria d'autors estan d'acord que el patrimoni geològic és una part important del patrimoni 

natural. Segons el Conveni per a la Protecció de Patrimoni Mundial Cultural i Natural (París, 23 

de novembre de 1972), el patrimoni natural s'entén com el conjunt de "les formacions físiques, 

biològiques, geològiques i fisiogràfiques, així com les zones que constitueixen l'hàbitat 

d'espècies animals o vegetals amenaçades i els llocs o àrees naturals estrictament delimitades, 

que tinguin un valor universal excepcional des del punt de vista de la ciència, de la conservació 

o de la bellesa natural”. 

La Comissión del Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica Española (SGE), en el VI Congrés 

Geològic Nacional de l'any 2004, va proposar la següent definició de patrimoni geològic, que és 

la que s'utilitza en aquest inventari: "El patrimoni geològic és el conjunt de recursos naturals 

geològics que posseeixen valor científic, cultural i/o educatiu, i que permeten conèixer, estudiar 

i interpretar: a) l'origen i evolució de la Terra, b) els processos que l'han configurat, c) els climes 

i paisatges del passat i recents, i d) l'origen i evolució de la vida". Aquesta definició és la que 

s'inclou en la Llei Estatal 42/2007 del "Patrimoni Natural i de la Biodiversitat". 

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del “Patrimoni Natural i la Biodiversitat” es considera la 

legislació bàsica a nivell estatal per a la gestió i protecció del patrimoni geològic. Aquesta Llei 

considera la pròpia geodiversitat com un recurs natural i defineix la figura de “Geoparque” com 

“un territori delimitat que presenten formes geològiques úniques, d'especial importància 

científica, singularitat o bellesa i que és representatiu de la història geològica, i dels 

esdeveniments i processos que les han format.” Els geoparcs són llocs que destaquen pels seus 

valors arqueològics, ecològics o culturals, relacionats amb la Gea. En aquest sentit, segons 

l'article 50 de la citada Llei, els Geoparcs Mundials de la UNESCO “Tindran la consideració d'àrees 

protegides per instruments internacionals tots aquells espais naturals que siguin formalment 

designats de conformitat amb el que es disposa en els Convenis i Acords internacionals dels 

quals sigui part Espanya (...)”. (Llei 42/2007, de 13 de desembre). 

La Llei 42/2007 també inclou de manera explícita la conservació i catalogació del patrimoni 

geològic i la geodiversitat a través del "Pla Estratègic Estatal del Patrimoni Natural i de la 

Biodiversitat (des de 2011 fins a 2017)", que en els seus articles 17, 19 i 22, relatius als Plans 

d'Ordenació dels Recursos Naturals, esmenta expressament la necessitat de protegir la 

geodiversitat. Cal destacar l'objectiu 2.8 del Pla: "Incrementar els coneixements sobre la 

geodiversitat i el patrimoni geològic i augmentar la seva protecció". 

Aquesta Llei estableix que “l'adequada consideració del patrimoni geològic com a part del 

patrimoni natural requereix la seva identificació mitjançant inventaris dels quals puguin derivar-

se catàlegs. A partir d'ells és possible orientar mesures adequades que garanteixin la conservació 
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del patrimoni geològic, així com establir mesures per a aprofitar el seu potencial didàctic, 

divulgatiu i turístic”. 

A efectes pràctics de conservació i sobretot legals, convé distingir entre patrimoni geològic 

moble i immoble (Durán, 1999). El patrimoni moble inclou els objectes geològics, generalment 

fòssils, minerals i roques, que han estat extrets dels seus llocs originals per a convertir-se en 

béns museístics de col·leccions públiques i privades. En sentit contrari, el patrimoni immoble fa 

referència al que es conserva en el seu context natural. 

Atès que la geologia abasta un gran ventall de matèries, tals com la dinàmica de l'interior de la 

Terra, l'estudi de la les roques i els minerals, la reconstrucció del clima, ambients i geografies del 

passat, la predicció de possibles perills per a la població, o la paleontologia que connecta la 

geologia amb la biologia, es parla de diferents tipus de patrimoni: paleontològic, geomorfològic, 

etc. No obstant això, d'acord amb Carcavilla (2012), es considera en aquest inventari que tots 

ells formen part del patrimoni geològic. 

El patrimoni paleontològic es pot definir com “el conjunt de restes d'organismes, petjades i 

petjades de l'activitat vital d'aquests organismes que s'han conservat en el registre geològic, i 

que destaquen per la seva singularitat i representativitat, així com pel seu interès científic, 

didàctic o cultural, de manera que permeten reconstruir una part de la història de la vida en la 

Terra” (Carcavilla et al., 2007). 

Els jaciments i afloraments paleontològics formen el patrimoni immoble, mentre que el 

patrimoni moble està constituït per exemplars singulars que formen part de les col·leccions 

paleontològiques. El patrimoni paleontològic presenta certes particularitats respecte el 

patrimoni geològic i que cal tenir en compte per a la seva protecció i gestió (Díaz-Martínez, 

García-Cortés i Carcavilla, 2013). 

En primer lloc, es tracta majoritàriament de patrimoni moble que es mostra normalment en un 

context no natural. En segon lloc, presenta un alt grau de vulnerabilitat i risc de degradació i 

espoliació, que exigeixen sistemes de protecció física diversos: condicionament d'afloraments, 

enterrament dels afloraments, preparació de rèpliques, etc. Poques vegades les restes 

paleontològiques es troben en el seu lloc original, la qual cosa afavoreix la interpretació i 

divulgació, però també implica sovint la conservació d'instal·lacions especials (Díaz-Martínez, 

Meléndez, Lozano i Arbizu, 2012).  

Per aquestes particularitats, la protecció legal a Espanya del patrimoni paleontològic presenta 

una dualitat, ja que està contemplada en la legislació referida al patrimoni històric – artístic: Llei 

16 /1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE 16 /1985, de 25 de juny), i en la 

normativa de la conservació del medi natural (per exemple, la citada Llei 42 /2007, del Patrimoni 

Natural i de la Biodiversitat).  

A nivell de Catalunya, la principal referència és la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 

Cultural Català, que s'aplica principalment als jaciments paleontològics. Així, la Llei facilita la seva 

protecció en catalogar com a “Béns culturals d'interès nacional” (BCIN) a les "Zones 

paleontològiques" com “els llocs on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat 

coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.” 

L'article 46 de la Llei 9/93 defineix el concepte de patrimoni arqueològic com el conjunt de béns 

mobles i immobles de caràcter històric per a l'estudi del qual cal utilitzar metodologia 
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arqueològica. Aquest patrimoni també inclou els elements geològics i paleontològics relacionats 

amb l'ésser humà, i amb els seus orígens i antecedents. 

En l'Article 47 per a les intervencions arqueològiques a Catalunya, s'especifica que es requereix 

l'autorització prèvia del Departament de Cultura per a les intervencions arqueològiques i 

paleontològiques. Aquestes intervencions inclouen els estudis directes d'art rupestre, les 

prospeccions, els sondejos, les excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció que tingui 

per finalitat descobrir, documentar o investigar restes arqueològiques o paleontològiques. 

D'altra banda, el patrimoni miner està format per totes aquelles restes heretades d'activitats 

mineres que són importants per a la comprensió d'una part o del conjunt de la societat 

industrial, (Benito del Pou, 1998; Cañizares, 2003). Es poden considerar part del patrimoni 

geològic aquells trets mineralògics d'especial interès: una mineralització, una textura 

petrològica, una associació mineral, etc. 

La Societat per a la Defensa del Patrimoni Geològic i Miner (SEDPGYM) tracta de relacionar les 

singularitats geològiques de tipus mineral i de les explotacions amb el patrimoni geològic, encara 

que el debat entre els autors es manté. Alguns autors estan a favor de considerar alguns 

elements de l'arquitectura industrial com a patrimoni geològic (Cendrero, 1996; Mata-Perelló, 

Pucci, Serrano i Verraes, 1999) i uns altres estan en contra (Carcavilla, 2012; Lago et al., 1997). 

En aquest inventari, els elements de l'arqueologia industrial no es consideren part del patrimoni 

geològic, però sí part del patrimoni del Geoparc. 

Les explotacions mineres, actives o abandonades, formen part del patrimoni del Geoparc com a 

recurs econòmic, científic, didàctic i turístic.  En referència als espais ocupats per les mines a 

Espanya, aquests estan regulades només a nivell estatal, sent la norma bàsica la Llei 22/1973, 

de 21 de juliol, de Mines (Llei 22/1973, de 21 de juliol). En referència a les mesures de seguretat, 

el Reial decret 863/1985, pel qual s'aprova el Reglament General de Normes Bàsiques de 

Seguretat Minera (NBSM), així com les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), 

desenvolupen els requisits que han de complir les explotacions mineres.  

En concret, la ITC 13.0.01 fa referència a “l’abandonament de labors", i estableix que l'autoritat 

minera té la responsabilitat de tancar tots els accessos a l'exterior de les labors subterrànies 

abandonades que resultin perillosos. També estableix la responsabilitat, tant econòmica com 

administrativa, aplicable als antics explotadors que hagin incomplit les seves obligacions de 

tancament. Aquesta responsabilitat a Catalunya recau actualment en la Direcció General 

d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació. 

Respecte del condicionament d'aquests espais per a visites i ús turístic, cal tenir en compte que 

no existeix una normativa específica. Com a referència, el Ministeri d'Indústria va publicar en 

2009 la "Guia per a l'Establiment de Criteris en matèria de Seguretat i salut per a projectes 

d'adequació a ús turístic d'explotacions mineres explotacions mineres subterrànies". Aquesta 

casuística, no obstant això, no implica més que el tancament d'accessos, sense fer referència als 

edificis i els espais exteriors.  

En general, el desenvolupament de les societats humanes, amb la seva dependència dels 

recursos naturals, fa que no sigui possible conservar la geodiversitat íntegrament. Per tant, serà 

necessari una selecció dels espais geològics d'interès per a representar la geodiversitat del 

Geoparc. La geodiversitat constitueix la base per a aquesta selecció. 
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L'any 1991 es considera clau per a l'impuls de la geoconservació, entesa com a conservació de 

la geodiversitat, perquè en Digne-Les-Bains (França) es va celebrar la primera reunió sobre 

geoconservació. Al final d'aquesta reunió es va redactar la Declaració Internacional sobre els 

Drets de la Memòria de la Terra. Aquesta Declaració constitueix un antecedent directe en la 

creació de la Xarxa de Geoparcs Europeus l'any 2000. La Fig. 12 mostra l’actualització dels 

membres d’aquesta xarxa, os dels quals estan a Catalunya (Fig. 13) 

 

Les Nacions Unides s'impliquen en la conservació del patrimoni natural principalment a través 

del Programa Mediambiental (Environmental Programme, UNEP) de la UNESCO. Aquest 

programa se centra en la biodiversitat i els ecosistemes. El patrimoni geològic és objecte dels 

programes de la UNESCO relatius al Patrimoni Mundial i als Geoparcs (Fig. 14). 

L'estratègia de conservació del patrimoni geològic dels geoparcs, d'acord amb les directrius del 

Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs (IGGP), es caracteritza per la 

integració d'accions de protecció i d'utilització dels recursos geològics en benefici de la població 

local, en el marc de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Per a impulsar el 

desenvolupament territorial sostenible els geoparcs adopten un tractament holístic i coordinat 

del seu patrimoni natural (geològic i biològic) i cultural (arquitectònic, artístic, gastronòmic, 

immaterial, etc.). 

Figura. 12  Els  geoparcs D’Europa, embrió de la xarxa global de Geoparks de la UNESCO 
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Figura. 13  Els  dos geoparcs mundials UNESCO de Catalunya: Conca de Tremp Montsec i 

Catalunya Central 

Figura 14. Mapa mundi de la xarxa global de geoparcs. Dreta mapa de la xarxa europea de 

geoparcs 
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5. MODEL DE FITXA DE L’INVENTARI. DISSENY I CONTINGUT 

En el marc de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del “Patrimoni Natural i la Biodiversitat”, el 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) elabora (García-Cortés, Carcavilla, Díaz-Martínez 

i Hortes, 2018) el “Inventari espanyol de llocs d'interès geològic (IELIG)”, sobre la base del Reial 

decret 1274/2011, de 16 de setembre, en el qual s'aprova el “Pla Estratègic del Patrimoni Natural 

i de la Biodiversitat 2011-2017” (Reial decret 1274/2011, de 16 de setembre) i al Reial decret 

556/2011, de 20 d'abril, per al desenvolupament de l'Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i 

la Biodiversitat (Reial decret 556/2011, de 20 d'abril). La base de dades d'aquest inventari pot 

consultar-se en: http://info.igme.es/ielig/. 

El citat inventari constitueix la base metodològica de present inventari aplicat al Geoparc, 

juntament amb els següents documents de referència: 

- Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya (2000) i fitxes de diagnosi (2009).  

-  Pla Director del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (2007) 

- Inventario de Lugares de Interés Geológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(2013). 

- Dossier de candidatura del Projecte Geoparc Catalunya Central (2012). 

- Formulari de proposta d’inclusió de nous espais a l’inventari d’espais d’interès geològic 

de Catalunya (2016). 

- Propuesta de standard metodológico para la elaboración de inventarios de lugares de 

interés geológico (LIG) en el ámbito de la Red Global de Geoparques. El caso del 

Geoparque Mundial de la UNESCO Costa Vasca (2017) 

- Documento metodológico para la elaboración del inventario español de lugares de 

interés geológico (IGME, 2014, 2018). 

 

El disseny i el contingut del model de fitxa d’inventari s’adequa a les característiques de la 

geodiversitat local i a les necessitats de conservació del Geoparc. Es considera compatible amb 

el model d’inventari de la Generalitat de Catalunya, que actualment està en revisió. 

Tot i tenir en compte els valors de les geozones, les fitxes fan referència als espais d’interès 

definits pels geòtops. El continguts textual i gràfic de les fitxes ha de permetre organitzar la 

informació en un sistema d’informació geogràfic (SIG), que faciliti l’elaboració d’una base de 

dades, i la revisió i l’actualització de l’inventari, amb especial atenció a l’evolució de l’estat de 

conservació del patrimoni. La el model de fitxa s’estructura en dues parts, una descriptiva i una 

altra quantitativa.  

 

5.1 La fitxa descriptiva 

La finalitat principal de la fitxa descriptiva és recollir la informació geogràfica i geològica de 

l’espai d’interès, i destacar els seus valors patrimonials. Consta d’una part qualitativa que fa 

referència al tipus d’interès del geòtop i, especialment, a les seves característiques científiques. 

La part quantitativa permet establir comparacions entre territoris i classificacions, que faciliten 

prendre decisions en relació a les prioritats de gestió del territori. El contingut de la fitxa 

descriptiva s’organitza en els següents camps: 
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1.1 Informació textual  

1. Identificació de la persona responsable d’omplir la fitxa (nom, E-mail, data de realització). 

Identificació de la persona que ha revisat la fitxa (nom, E-mail, data de revisió). 

2. Identificació del geòtop: codi de la fitxa; nom del geòtop; coordenades de referència (UTM i 

altitud) que cal marcar amb un asterisc de color groc al mapa topogràfic (A1). Els límits del 

geòtop s’hauran de traçar als mapes (A1, A2) amb criteris geològics, tenint en compte 

l'adaptació a la topografia i altres elements naturals o artificials existents, com ara vies de 

comunicació, límits termes municipals o de comarca, etc., i evitant la delimitació en base a 

figures simples com rectangles o cercles. 

3. Context geogràfic (màxim 300 paraules): comarques i municipis afectats pel geòtop; 

toponímia dels trets geogràfics principals (vall, carena, cim, coma, riera, etc.); accessibilitat a 

peu i en vehicle (tipologia d’accessos i dificultat); temps de recorregut des del poble més proper; 

facilitats d’aparcament (estimació de places de cotxes i autocars). Especificar si hi ha accessos 

privats (permís per entrar) i quin és l’accés al punt òptim d’observació. 

4. Context geològic (màxim 500): trets característics de litologia, Estratigrafia, tectònica, 

Paleontologia, etc. Cal relacionar aquest text amb el mapa geològic (A2). 

5. Rellevància científica (màxim 500): rellevància argumentada per l’existència de dades 

científiques publicades (nacionals i internacionals), i de tesis doctorals, congressos, cursos o 

reunions científiques on s’ha citat aquest geòtop; representativitat (contribució a la compressió 

de la història geològica); singularitat (raresa o excepcionalitat del registre, per formacions o 

elements que donen informació fonamental sobre alguna disciplina de la geologia, o per 

l’excepcional bellesa o espectacularitat); principals àmbits de la geologia representats 

(petrologia, geomorfologia, paleontologia, sedimentologia, geologia estructural, etc.); diversitat 

d’elements d’interès geològic presents (puntual o conjunt). 

6. Patrimoni geològic associat (màxim 250): geozona, altres geòtops (codi) per temàtica i per 

geografia; ruta geològica. 

7. Patrimoni no geològic associat (màxim 250): patrimoni natural, cultural tangible i intangible.  

Nom, eventual localització (coordenades UTM), tipus, protecció, estat de conservació, 

responsables de l’explotació i de la custòdia (contactes, si es poden conèixer). 

8. Altres consideracions (màxim 200): apartat optatiu per consideracions que no hagin tingut 

cabuda a cap dels altres camps. 

9. Referències bibliogràfiques: fonts consultades per l’elaboració de les dues fitxes, incloses les 

referències dels inventaris anteriors. 

1.2 Informació quantitativa (format Excel) 

La valoració es puntua de 1 (valor mínim) a 4 (valor màxim). Es recull la següent informació en 

un fitxer Excel (les taules s’inclouen també com a camps de la fitxa): 

 

TA1. Valoració de la temàtica geològica 
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Àmbit de la Geologia representat 
Valor 

1 a 4 

Geomorfologia (inclou riscos)  

Hidrogeologia  

Tectònica / estructural  

Estratigrafia / Sedimentologia  

Paleontologia  

Mineralogia / Petrologia  

Edafologia  

Altres (especificar)  

 

TA2. Valor intrínsec del geòtop 

Valor intrínsec del geòtop 
Valor 

1 a 4 

Índex bibliomètric: grau de coneixement  

Singularitat en el context geològic (raresa)  

Representativitat: utilitat com a model de 

referència 
 

Nivell de rellevància   

Estat de conservació  

Valor mitjà  

 

 

1.3 Informació gràfica (format JPG o similar) 

Cada mapa ha de portar el nord, l’escala gràfica, un peu de figura que inclogui una breu 

descripció, l’autoria, la data i un codi que el permeti vincular amb un fitxer que contingui el mapa 

en format vectorial apte per SIG (amb tots els elements georeferenciats). Per a no crear una 

llegenda molt extensa al mapa de cada EIG, se’n crearà una d’única en un mapa general, que les 

agrupi totes. 

Cada fotografia a escala d’aflorament, o de més detall, ha de mostrar una escala (evitar objectes 

informals sempre que sigui possible), i  tenir un peu de figura amb una breu descripció, l’autoria, 

la data (ni que sigui aproximada, sobretot per imatges velles) i un codi que permeti vincular-la 

amb un fitxer que contingui la imatge en bona resolució. Això mateix per al màxim de figures.  

A1. Mapa topogràfic: escala 1:10000 o similar, on es mostri el  nord, l’escala gràfica, la toponímia 

rellevant i el geòtop delimitat per un polígon gruixut. En el mapa s’ubiquen amb precisió: (1) els 

polígons (que poden ser més d’un) que configuren l’EIG i (2) i el punt òptim d’observació. Inclou 

el peu de figura. 

A2. Mapa geològic: auna escala major que el mapa topogràfic, on es mostri el  nord, l’escala 

gràfica i el geòtop delimitat per un polígon. Inclou el peu de figura. 

A3– A10 (idealment, màxim 8 figures). Fotografies i esquemes dels afloraments i elements 

d’interès geològic i no geològic. Es valoren també les fotografies antigues.  
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5.2 La fitxa de diagnosi 

La finalitat principal de la fitxa de diagnosi és recollir la informació sobre l’estat de conservació 

del geòtop, en funció dels usos actuals, i valorar la seva vulnerabilitat, el risc de degradació i les 

necessitats de protecció i manteniment. Com la fitxa descriptiva, també consta d’una part 

qualitativa i d’una part quantitativa. El contingut de la fitxa de diagnosi s’organitza en els 

següents camps: 

2.1 Informació textual  

1. Identificació de la persona responsable d’omplir la fitxa (nom, E-mail, data de realització). 

Identificació de la persona que ha revisat la fitxa (nom, E-mail, data de revisió). 

2. Grau de protecció: protecció legal de la geodiversitat (directa o indirecta), o manca de 

protecció. Sobre la titularitat de les finques afectades i qualificació del sòl, no s’ha incorporat a 

la fitxa ja que els codis cadastrals són llargs i alguns EIGs en poden arribar a tenir-ne molts. S’han 

recopilat en un annex. 

3. Usos públics: usos, infraestructures, i serveis actuals i potencials (científic, educatiu, turístic); 

responsables de l’explotació i de la custòdia (contactes). Màxim 500 paraules. 

3.1 Ús científic: activitats científiques relacionades amb les característiques geològiques 

d’interès (mesurar, perforar, pintades, recollida de mostres, etc.). 

3.2 Ús educatiu: característiques geològiques que els estudiants poden entendre fàcilment; 

potencial didàctic.  L’ús educatiu o didàctic es divideix en dos categories: divulgatiu bàsic, quan 

és un bon element d’ensenyament de la geologia a gent poc o gens iniciada (primària i/o 

secundària), i ensenyament superior quan l’espai s’utilitza com a pràctiques de camp (batxillerat 

o estudis universitaris).  

3.3 Ús pel geoturisme: característiques geològiques que el públic poc o gens iniciada pot 

entendre fàcilment; potencial d’interpretació.  

4. Nivell d’interès (màxim 200): freqüentació i procedència de la gent que visita el lloc amb 

objectius geològics i no geològics, és a dir, si els visitants de l’espai provenen de la comarca o 

voltants (local), de tota Catalunya (regional), d’Espanya (estatal), o d’altres països 

(internacional/ europeu/ mundial...). Sovint aquest és un paràmetre difícilment evaluable. 

5. Eventuals mesures actives de protecció / conservació (màxim 250): tipus de mesures, 

responsables; manteniment del geòtop i dels accessos: tipus, freqüència, responsables 

(contactes). 

6. Estat de conservació (integritat), riscos pel patrimoni i per les persones (màxim 500) tenint en 

compte els usos i els processos naturals i antròpics: danys observats (vegetació, brossa, runa, 

pintades, espoli, altres). Risc de degradació i vulnerabilitat (intrínseca i per amenaces 

antròpiques); impactes i amenaces. 

7. Necessitats de protecció i manteniment (màxim 300): recomanacions argumentades; mesures 

que caldria prendre i possibles actuacions per a la preservació i/o recuperació de l’espai, com 

ara la restricció de l’accés, del mostreig, la potenciació de l’espai, la senyalització amb panells, 

etc. 
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8. Canvis en l’estat de conservació del geòtop (màxim 400): resum comparatiu entre la diagnosi 

actual i l’última diagnosi (data i font). Sovint aquest ainformació no existeix. 

 

2.2 Informació quantitativa (format Excel) 

La valoració es puntua de 1 (valor mínim) a 4 (valor màxim). Es recull la següent informació en 

un fitxer Excel (les taules s’inclouen també com a camps de la fitxa): 

TB1. Valoració de la potencialitat d’ús públic (educatiu / geoturístic) 

Potencialitat d’ús públic (educatiu / geoturístic) 
Valor 

1 a 4 

Facilitat de comprensió  

Valor estètic  

Espectacularitat i bellesa de l’entorn (paisatge)  

Condicions d’observació  

Accessibilitat al punt òptim d’observació  

Infraestructura i serveis  

Associació amb altres elements naturals o 

culturals 

 

Relació amb altres elements de caràcter recreatiu  

Valor mitjà  

 

 

TB2. Valoració de la vulnerabilitat i risc de degradació 

Vulnerabilitat i risc de degradació 
Valor 

1 a 4 

Vulnerabilitat intrínseca  

Amenaces de l’ús públic  

Amenaces actuals o potencials (infraestructures, 

construccions) 

 

Risc d’espoli  

Valor mitjà  

 

TB3. Valoració global 

Valoració global 
Valor 

mitjà 

Valor intrínsec  

Potencialitat d’ús  

Potencial geoturístic  

Vulnerabilitat  
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2.3 Informació gràfica (format JPG o similar) 

Cada fotografia a escala d’aflorament, o de més detall, ha de mostrar una escala (evitar objectes 

informals sempre que sigui possible), i  tenir un peu de figura amb una breu descripció, l’autoria, 

la data i un codi que permeti vincular-la amb un fitxer que contingui la imatge en bona resolució. 

Això mateix per totes les figures. 

B1 – B4 (màxim 4 figures): fotografies dels equipaments i material informatiu – divulgatiu. En el 

mapa de diagnosi s’ha de marcar els punts on s’han fet les fotos (punt verd) i el sentit de les 

visuals de les fotos (amb una fletxa verda). 

B5 – B8 (màxim 4 figures): fotografies rellevants de l’estat de conservació, dels impactes i de les 

zones vulnerables. En el mapa de diagnosi s’ha de marcar els punts on s’han fet les fotos (punt 

vermell) i el sentit de les visuals de les fotos (amb una fletxa vermella). Aquestes fotografies 

s’han de fer de tal manera que puguin servir per comparar els canvis de l’estat de conservació 

amb les fotos que es facin des dels mateixos llocs en les properes actualitzacions de la fitxa de 

diagnosi.  

5.3 Validació de les fitxes, selecció d’EIGS i anàlisi de l’inventari  

La persona responsable (coordinador) de l’inventari ha de validar les fitxes, els fitxers digitals 

associats i la coherència de l’inventari. Per aquesta tasca pot demanar consell al Comitè Científic 

del Geoparc. Les fitxes i els fitxers validats passen a ser definitius fins a la propera actualització.  

A partir de la informació de les fitxes i dels fitxers digitals associats la persona responsable de 

l’inventari elabora una memòria que inclou la metodologia, una síntesi de totes les fitxes, una 

anàlisi de la valoració amb informació estadística (mapes de distribució geogràfica i temàtica 

dels geòtops; taules de valoració), i una taula de síntesi de totes les valoracions de tots els 

geòtops. 

La persona responsable de l’inventari també ha d’establir el període de revisió de les fitxes. La 

custòdia de les fitxes, dels arxius digitals, de la base de dades i del sistema de informació 

geogràfica és responsabilitat de l’equip gestor del Geoparc.  

Finalment, totes aquestes fitxes han estat agrupades a manera d’annex en la present memòria. 

En la redacció de la memòria, els apartats de ‘2-Situació geogràfica’ i ‘3-Situació geològica 

general’, es basen en Oms et. al 2016 i l’apartat ‘4. Conceptes generals sobre geodiversitat i 

patrimoni geològic. Les particularitats del patrimoni geològic i patrimoni miner. Geoconservació’ 

i ‘5. Model de fitxa de l’inventari. Disseny i contingut’ en la integració de Poch (2019). 
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6-MODEL DE DADES DE LA BASE DE DADES DE L’INVENTARI DELS ESPAIS 

D’INTERÈS GOLÒGIC DEL GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL 

 

Totes les dades de les fitxes de l’inventari dels espais d’interès geològic del Geoparc de la 

Catalunya Central s’han inclòs en una base de dades Access. 

Aquesta base de dades la conformen 10 taules, que contenen els diferents tipus d’informació, i 

que es poden veure a la figura següent:  

 

Les diferents taules es poden relacionar entre elles pel codi de l’espai d’interès geològic, en el 

camp ‘CODI_EIG’. 

El model de dades i estructura d’aquesta base de dades, es recull a continuació: 

 

TAULA ‘EIG’ 

CODI_EIG: Codi de l’EIG. Camp de text curt format per 5 caràcters: GCC + dos dígits numèrics 

(per exemple GCC01). 

NOM_EIG: Nom de l’EIG. Camp de text curt. 

MUNI_NM: Nom del municipi al qual es localitza l’EIG. Camp de text curt. 

MUNI_CD: Codi del municipi al qual es localitza l’EIG. Camp de text curt de 6 dígits. 

MUNI2_NM: En el cas que l’EIG es localitzi en més d’un municipi, nom del segon municipi en el 

qual es localitza. Camp de text curt.  
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MUNI2_CD: En el cas que l’EIG es localitzi en més d’un municipi, codi del segon municipi en el 

qual es localitza. Camp de text curt de 6 dígits. 

EIG_SUP: Superfície, en Km2, que ocupa l’EIG. En cas que l’EIG estigui format per més d’un 

polígon, aquest valor és la suma de la superfície de tots ells. Camp numèric. 

EIG_TIPUS: Tipologia d’EIG. Camp de text curt. A escollir entre aquests registres: Geològic, 

Miner, Geominer. 

TAULA ‘PUNTS_OPTIMS’ 

CODI_EIG: Codi de l’EIG. Camp de text format per 5 caràcters: GCC + dos dígits numèrics (per 

exemple GCC01). 

UTM_X: Coordenada UTM X, en ETRS89. Camp numèric de 6 dígits. 

UTM_Y: Coordenada UTM Y, en ETRS89. Camp numèric de 6 dígits. 

MUNI_CD: Codi del municipi al qual es localitza el punt òptim d’observació de l’EIG. Camp de 

text curt de 6 dígits. 

MUNI_NM: Nom del municipi al qual es localitza el punt òptim d’observació de l’EIG. Camp de 

text curt. 

OBSERV: Observacions referents al punt òptim d’observació, quan es cregui convenient afegir-

les. Camp de text llarg. 

TAULA ‘SIT_GEOGRAF’ 

CODI_EIG: Codi de l’EIG. Camp de text format per 5 caràcters: GCC + dos dígits numèrics (per 

exemple GCC01). 

CONTXT_GEOGR: Context geogràfic en el qual es localitza l’EIG. Camp de text llarg. Recomanat 

300 paraules aproximadament. 

TOPO: Nom de l’arxiu que conté la imatge del mapa topogràfic amb la situació geogràfica més 

immediata de l’EIG, els seus límits i la ubicació del punt òptim d’observació. Camp de text curt. 

ORTO: Nom de l’arxiu que conté la imatge de la ortofotografia amb la situació geogràfica més 

immediata de l’EIG, els seus límits i la ubicació del punt òptim d’observació. Camp de text curt. 

MAPES_TXT: Descripció i referències del mapa topogràfic i l’ortofotografia. Camp de text llarg. 

TAULA ‘SIT_GEOL’ 

CODI_EIG: Codi de l’EIG. Camp de text format per 5 caràcters: GCC + dos dígits numèrics (per 

exemple GCC01). 

CONTXT_GEOL: Context geològic (litologia, estratigrafia, tectònica, paleontologia, petrologia, 

etc.). Camp de text llarg. Recomanat 300 paraules aproximadament. 

M_GEOL: Nom de l’arxiu que conté la imatge del mapa geològic amb la situació geològica i els 

EIG més propers. Camp de text curt. 

M_GEOL_TXT: Descripció i referències del mapa geològic. Camp de text llarg. 
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RELL_CIENT: Rellevància científica de l’EIG. Existència de dades científiques publicades 

(nacionals i internacionals), tesis doctorals, congressos, cursos o reunions científiques on s’ha 

citat aquest element geològic; representativitat (contribució a la comprensió de la història 

geològica); singularitat (raresa o excepcionalitat del registre, per formacions o elements que 

donen informació fonamental sobre alguna disciplina de la geologia, o per l’excepcional bellesa 

o espectacularitat); principals àmbits de la geologia representats (petrologia, geomorfologia, 

paleontologia, sedimentologia, geologia estructural, etc.); diversitat d’elements d’interès 

geològic presents (puntual o conjunt). Les cites i les publicacions s’inclouen a l’apartat de 

referències bibliogràfiques. Camp de text llarg. Recomanat 500 paraules aproximadament. 

PAT_GEOL_A: Patrimoni geològic associat. Camp de text llarg. Recomanat 250 paraules 

aproximadament. 

PAT_NGEOL_A: Patrimoni no geològic associat (patrimoni natural, cultural tangible i 

intangible). Camp de text llarg. Recomanat 250 paraules aproximadament. 

ALT_CONSID: Altres consideracions a tenir en compte, quan es cregui convenient afegir-les. 

Camp de text llarg. Recomanat 200 paraules aproximadament. 

REFERENCIES: Referències bibliogràfiques citades en els textos i pàgines web consultades. 

Camp de text llarg. 

TAULA ‘VAL_TEMATICA_GEOL’ 

Taula que conté la valoració de la temàtica geològica pels diferents àmbits de la geologia. 

CODI_EIG: Codi de l’EIG. Camp de text format per 5 caràcters: GCC + dos dígits numèrics (per 

exemple GCC01). 

GEOMOR: Valoració de l’àmbit de la geomorfologia. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 

4 (valor màxim). Camp numèric d’1 dígit. 

HIDROG: Valoració de l’àmbit de la hidrogeologia. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 

(valor màxim). Camp numèric d’1 dígit. 

TECTEST: Valoració de l’àmbit de la tectònica/estructural. La valoració es puntua d’1 (valor 

mínim) a 4 (valor màxim). Camp numèric d’1 dígit. 

ESTSED: Valoració de l’àmbit de la estratigrafia/sedimentologia. La valoració es puntua d’1 

(valor mínim) a 4 (valor màxim). Camp numèric d’1 dígit. 

PALEON: Valoració de l’àmbit de la paleontologia. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 

(valor màxim). Camp numèric d’1 dígit. 

MINPET: Valoració de l’àmbit de la mineralogia/petrologia. La valoració es puntua d’1 (valor 

mínim) a 4 (valor màxim). Camp numèric d’1 dígit. 

EDAFOL: Valoració de l’àmbit de la edafologia. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 

(valor màxim). Camp numèric d’1 dígit. 

ALTRES: Valoració d’altres àmbits de la geologia no especificats. La valoració es puntua d’1 

(valor mínim) a 4 (valor màxim). En cas d’estar complimentat aquest camp, estarà 

complimentat també el camp següent ‘DESCRIP_ALTR’. Camp numèric d’1 dígit. 

Inventari d'Espais d'Interès Geològic i Miner del Geoparc de la Cataunya Central (2019). Document d'ús intern.



38 
 

DESCRIP_ALTR: Àmbit geològic al qual es fa referència a la valoració del camp anterior 

‘ALTRES’. Aquest camp ha d’estar sempre complimentat en cas que el camp ‘ALTRES’ tingui 

algun valor assignat. Camp de text curt. 

TAULA ‘VAL_INTRINSECA’ 

Taula que conté la valoració intrínseca de l’espai d’interès. 

CODI_EIG: Codi de l’EIG. Camp de text format per 5 caràcters: GCC + dos dígits numèrics (per 

exemple GCC01). 

IND_BIBL: Índex bibliomètric (grau de coneixement). La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 

4 (valor màxim): 4-Una o més tesi doctorals, més (al menys) un article internacional; 3-Estudait 

en, almenys, una tesi doctoral; 2-Alguns articles en revistes nacionals, regionals o locals; 1-No 

existeixen treballs científics publicats. Camp numèric d’1 dígit. 

SINGUL: Singularitat en el context geològic (raresa). La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 

4 (valor màxim): 4-Únic a a escala del geoparc i rar (menys de 5) a nivell de conca; 3-Molt escàs 

en el geoparc (menys de 3) i escàs a la conca (menys de 3); 2-Hi ha alguns exemples similars al 

geoparc (3 a 10); 1-Hi ha bastants exemples al geoparc (més de 10). Camp numèric d’1 dígit. 

REPRES: Representativitat: utilitat com a model de referència. La valoració es puntua d’1 (valor 

mínim) a 4 (valor màxim): 4-Exemple excepcional com a model geològic d’un material o 

procés; 3-Exemple bastant representatiu com a model geològic d’un material o procés; 2-

Exemple moderadament representatiu com a model geològic d’un material o procés; 1-

Exemple molt poc representatiu com a model geològic d’un material o procés. Camp numèric 

d’1 dígit. 

NIVRELL: Nivell de rellevància. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim): 4- 

L’EIG és rellevant a escala nacional o internacional; 3-L’EIG és rellevant a escala de conca; 2- 

L’EIG és rellevant a escala del Geoparc; 1-L’EIG és irrellevant. Camp numèric d’1 dígit. 

ESTCONS: Estat de conservació. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim): 4-

Ben conservat, sense deterioraments; 3-Poc alterat, sense pèrdua significativa de les seves 

característiques d’interès; 2-Parcialment alterat, amb pèrdua d’alguna de les seves 

característiques d’interès; 1-Molt deteriorat, amb pèrdua important de les seves 

característiques d’interès. Camp numèric d’1 dígit. 

VAL_MITJA: Valor mitjà calculat a partir de la mitja de totes les valoracions intrínseques 

anteriors. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim),  amb la possibilitat de 

números decimals. Camp numèric. 

TAULA ‘DIAGNOSI’ 

Aquesta taula recull la informació sobre l’estat de conservació del geòtop, en funció dels 

usos actuals, i valorar la seva vulnerabilitat, el risc de degradació i les necessitats de 

protecció i manteniment. 

CODI_EIG: Codi de l’EIG. Camp de text format per 5 caràcters: GCC + dos dígits numèrics (per 

exemple GCC01). 

PROT: Si l’EIG presenta o no algun tipus de grau de protecció. A escollir entre aquests registres: 

SÍ, NO. Camp de text curt. 
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PROT_DESC: En el cas d’haver-hi un ‘SÍ’ al camp “PROT” anterior, aquest camp conté la 

descripció del grau de protecció de l’EIG (protecció legal de la geodiversitat (directa o 

indirecta), PEIN o un altre espai natural...). Camp de text llarg. 

USPUB: Usos públics i freqüentació (usos, infraestructures, serveis actuals i potencials 

(científic, educatiu, turístic), responsables de l’explotació i de la custòdia (contactes). Ús 

científic: activitats científiques relacionades amb les característiques geològiques d’interès 

(mesurar, perforar, pintades, recollida de mostres, etc.). Freqüentació. Ús educatiu: 

característiques geològiques que els estudiants poden entendre fàcilment; potencial didàctic.  

L’ús educatiu o didàctic es divideix en dos categories: divulgatiu bàsic, quan és un bon element 

d’ensenyament de la geologia a gent poc o gens iniciada (primària i/o secundària), i 

ensenyament superior quan l’espai s’utilitza com a pràctiques de camp (batxillerat o estudis 

universitaris). Freqüentació. Ús pel geoturisme: característiques geològiques que el públic poc 

o gens iniciada pot entendre fàcilment; potencial d’interpretació. Freqüentació. Camp de text 

llarg. Recomanat 500 paraules aproximadament. 

MESURES: Mesures actives de protecció i manteniment (tipus de mesures, responsables; 

manteniment de l’EIG i dels accessos: tipus, freqüència, responsables (contactes)). Camp de 

text llarg. Recomanat 250 paraules aproximadament. 

ESTATCON: Estat de conservació (integritat) i riscos pel patrimoni i per les persones (tenint en 

compte els usos i els processos naturals i antròpics: danys observats (vegetació, brossa, runa, 

pintades, espoli, altres); risc de degradació i vulnerabilitat (intrínseca i per amenaces 

antròpiques); impactes i amenaces). Camp de text llarg. Recomanat 500 paraules 

aproximadament. 

NECPROT: Necessitats de protecció i manteniment (recomanacions argumentades de mesures 

que caldria prendre i possibles actuacions per a la preservació i/o recuperació de l’espai, com 

ara la restricció de l’accés, del mostreig, la potenciació de l’espai, la senyalització amb panells, 

etc.). Camp de text llarg. Recomanat 300 paraules aproximadament. 

CANVEST: Canvis en l’estat de conservació (resum comparatiu (principals canvis) entre la 

diagnosi actual i l’última diagnosi (data, autoria i font on trobar els arxius), en el cas que es 

tinguin dades per fer la comparativa. Camp de text llarg. Recomanat 400 paraules 

aproximadament. 

TAULA ‘VAL_POT_US PUBLIC’ 

Taula que conté la valoració de la potencialitat d’ús públic (educatiu / geoturístic). 

CODI_EIG: Codi de l’EIG. Camp de text format per 5 caràcters: GCC + dos dígits numèrics (per 

exemple GCC01). 

FACCOM: Facilitat de comprensió. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim): 

4-És apte per a tots els públics de qualsevol nivell educatiu; 3-És apte per a el públic escolar 

(ESO, batxillerat); 2-Requereix un nivell avançat de (Universitaris relacionats amb ciències de la 

Terra); 1-Requereix un nivell d’especialització bastant alt (geòlegs). 

VALEST: Valor estètic. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim): 4-Crida l 

atenció per laseva vistositat i qualitat estètica i està recollit en guies turístiques i a la percepció 

de la població local; 3-És bonic per a persones sense coneixements en geologia; 2- És bonic 
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només per a persones amb coneixements en geologia; 1-No té cap atractiu. Camp numèric d’1 

dígit. 

ESPECT: Espectacularitat i bellesa de l’entorn (paisatge). La valoració es puntua d’1 (valor 

mínim) a 4 (valor màxim): 4-L’EIG es troba en una zona de qualitat paisatgística excepcional , 

coneguda fora del geoparc i usada com a reclam turístic; 3-L’EIG es troba en una zona de 

qualitat paisatgística destacable dins el geoparc. Conegut a nivell local; 2-L’EIG es troba en una 

zona de qualitat paisatjística no destacable; 1-L’EIG es troba en una zona degradada i 

fortament antropitzada. Camp numèric d’1 dígit. 

CONOBS: Condicions d’observació. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim): 

4-Condicions excepcionals d’observació: observable en la seva integritat amb facilitat; 3-

S’bserva en la seva integritat però amb alguna dificultat; 2-No s’observa amb integritat però 

això no impedeix apreciar les seves característiques essencials; 1-No s’observa en la seva 

integritat i es perden característiques essencials, Camp numèric d’1 dígit. 

ACCESS: Accessibilitat al punt òptim d’observació. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 

(valor màxim): 4-S hi arriba amb cotxe o a peu durant menys de 10 minuts per pista o sender 

en bon estat; 3- S’hi arriba a peu de 30 a 10 minuts per pista o sender en bon estat; 2- S’hi 

arriba a peu de de  30 a 60 minuts per pista o sender en bon estat; 1- S’hi arriba a peu de 

durant més de 60 minuts per pista o sender en bon estat. Camp numèric d’1 dígit. 

INFSER: Infraestructura i serveis. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim): 4-

Hi ha serveis a l’entorn de l’EIG (bar, restaurant, aparcament, WC, àrea recreativa etc.); 3-Hi ha 

serveis a menys de 15 minuts i l’aparcament està solucionat; 2-Hiha serveis a mes de 15 

minuts i l’aparcament està solucionat; 1-No hi ha serveis de cap tipus en 30 minuts o 

l’aparcament no està solucionat, Camp numèric d’1 dígit. 

NATCUL: Associació amb altres elements naturals o culturals. La valoració es puntua d’1 (valor 

mínim) a 4 (valor màxim): 4-El mateix EIG té associats element d’interès cultural o natural que 

poden ser inclosos en el discurs; 3-Des del punt d’observació es poden identificar altres 

elements d’interès cultural o natural que poden ser incosos en el discurs; 2-No té possibilitat 

d’incloure elements d’interès natural o cultural en el discurs; 1-X. Camp numèric d’1 dígit. 

ELEMREC: Relació amb altres elements de caràcter recreatiu. La valoració es puntua d’1 (valor 

mínim) a 4 (valor màxim): 4-L’EIG és una platja condicionada i habitualment visitada en 

període estival o es pot observar en les visites organitzades en vaixell; 3- L’EIG està inclòs en 

una de les rutes BTT o de senderisme del geoparc; 2- L’EIG no està relacionat amb cap activitat 

recreativa; 1-X. Camp numèric d’1 dígit. 

VAL_MITJA: Valor mitjà calculat a partir de la mitja de totes les valoracions de la potencialitat 

d’ús pública anteriors.  La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim),  amb la 

possibilitat de números decimals. Camp numèric. 

TAULA ‘VAL_VULN_RISC’ 

Taula que conté la valoració de la vulnerabilitat i risc de degradació. 

CODI_EIG: Codi de l’EIG. Camp de text format per 5 caràcters: GCC + dos dígits numèrics (per 

exemple GCC01). 

VULINT: Vulnerabilitat intrínseca. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim): 4-

Elements susceptibles a variacions mínimes en les seves condicions o susceptibles al simple 
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contacte; 3-Elements que en el cas de patir una transformació del seu entorn (no directa) no 

són destruïts però veuen reduïda la seva naturalesa i, per tant, el seu valor; 2-Elements 

sensibles a una afecció directa permanent, malgrat pugui assumir un cert grau de destrucció; 

1-Elements sensibles només a canvis a gran escala o per una transformació total d’usos del 

territori. Camp numèric d’1 dígit. 

AMEUSPUB: Amenaces de l’ús públic. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor 

màxim): 4-Zona urbana; 3-Zona de fàcil accés on es realitza promoció turística de l’EIG; 2- Zona 

d’ accés complicat on es realitza promoció turística de l’EIG; 1-Zona rural o de muntanya no 

promocionada o de difícil accés. Camp numèric d’1 dígit. 

AMEACTPOT: Amenaces actuals o potencials (infraestructures, construccions). La valoració es 

puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim): 4-Zona afectada per un pla concret de 

desenvolupament; 3-Zona periurbana i/o amb possibilitats d’expansió; 2-Zona amb 

possibilitats remotes d’experimentar desenvolupament; 1-Zona sense perspectives de 

desenvolupament. Camp numèric d’1 dígit. 

ESPOLI: Risc d’espoli. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim): 4-És molt fàcil 

trobar i extreure elements de valors ‘sueltos’ (fòssils, minerals, roques...); 3-Es poden extreure 

elements de valor (fòssils, minerals, roques...) però amb certa dificultat (martell. etc...); 2-No hi 

ha perill d’extreure elements de valor (fòssils, minerals, roques...) per la seva dificultat; 1-No hi 

ha elements de valor per espoliar. Camp numèric d’1 dígit. 

VAL_MITJA: Valor mitjà calculat a partir de la mitja de totes les valoracions de la vulnerabilitat 

i risc de degradació anteriors. La valoració es puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim),  amb 

la possibilitat de números decimals. Camp numèric. 

TAULA ‘VAL_GLOBAL’ 

CODI_EIG: Codi de l’EIG. Camp de text format per 5 caràcters: GCC + dos dígits numèrics (per 

exemple GCC01). 

INTRINS: Valor intrínsec. Valor del camp “VAL_MITJA” de la taula VAL_INTRINSECA amb la 

valoració intrínseca. amb la possibilitat de números decimals. Camp numèric. La valoració es 

puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim),  amb la possibilitat de números decimals. Camp 

numèric. 

POTENUS: Potencialitat d’ús (educatiu/geoturístic). Valor del camp “VAL_MITJA” de la taula 

VAL_POT_US PUBLIC amb la valoració de la potencialitat d’ús públic. La valoració es puntua d’1 

(valor mínim) a 4 (valor màxim),  amb la possibilitat de números decimals. Camp numèric. 

VULNERA: Vulnerabilitat i risc de degradació. Valor del camp “VAL_MITJA” de la taula 

VAL_VULN_RISC amb la valoració de la vulnerabilitat i risc de degradació. La valoració es 

puntua d’1 (valor mínim) a 4 (valor màxim),  amb la possibilitat de números decimals. Camp 

numèric. 

 

Inventari d'Espais d'Interès Geològic i Miner del Geoparc de la Cataunya Central (2019). Document d'ús intern.



42 
 

7-ANTECEDENTS D’INVENTARIS RELACIONATS AMB EL GCC 

7A. Introducció. 

Hi ha 4 antecedents d’inventaris relacionats amb el GCC: 

• Inventari d’Espais Geològics de la generalitat d Catalunya (2000). 

• Pla Director del Parc Gelògic i Miner de la Catalunya Central (2007) 

• Punts d’Interès Geològic i Paleontològic del Municipi de Manresa (2010) 

• Llocs d’interès Geològic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (2015) 

• Mapa Geoturístic del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central (2017) 

•  

•  

 

 

7.B.-Antecedents de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de la 

Generalitat de Catalunya. (2000) 

Aquest  fou el primer inventari del patrimoni geològic del territori català. Dins el Geoparc de la 

Catalunya Central, hi ha 5 espais (veure polígons en Fig. 15) , tots editats l’any 2000 i tots ells 

Figura. 15  Comparació dels inventaris previs i l’actual. 
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varen ser objecte d’una fitxa de diagnosi posterior. Veure referència Generalitat de Catalunya 

(2000). 

 

DENOMINACIÓ COMPLETA DELS ESPAIS CODI ANY DE FITXA DE DIAGNOSI 

Cardona - muntanya de Sal 217 2008 

Súria – Tordell 220 2004 

Cova del Toll 221 2004 

Sant Llorenç i l'Obac 223 2004 

Montserrat 224 2004 

Coves del Salnitre i discordança 
progressiva de Collbató 

225 2004 

 

Aquest primer inventari de Catalunya crea geozones importants. Els continguts més rellevants 

de totes elles es mantindran en inventaris posteriors però ja d’una forma més concreta. 

7C. Pla Director del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (2007) 

 Aquest inventari (Mata et al. 2007)  fou encarregat pel l’embrió del GCC i consta de 40  espais 

(veure punts verds a la Fig. 15). 

CODI DENOMINACIÓ COMPLETA DELS ESPAIS 

1 Font de les Tàpies 

2 Meandre de Calders 

3 Forn de Calç de Les Quinqles 

4 Muntanya de Sal de Cardona 

5 Barri de l'Estació 

6 Guarderia de Sallent 

7 Anticlinal de Santa Maria d'Oló 

8 Dolines del Cardener 

9 Museu de Geologia Valentí Masachs de la UPC 

10 Pont natural del Raval de Manresa 

11 Coves del Toll 

12 Cova de la Coma d'en Vila 

13 Falla del Guix 

14 Falla del Mig-món 

15 Falla del Tordell 

16 Forns de Guix de Súria 

17 Dolines del Barri de Joncarets 

18 Teuleria Cal Barraquer 

19 Forn de Ca l'Oliver 

20 Muntanyes russes 

21 Plec d´Artés 

22 Plecs de l'eix transversal 

23 Pou de glçde Santa Maria d'Avinyó 

24 Mirador de la gasolinera de Calders 

25 Forn d'obra de Castellgalí 

26 Anomalia de la Torre 

Taula 1. Inventari d’Espais d’Interès Geològic de la Generalitat de Catalunya (2000) 

Inventari d'Espais d'Interès Geològic i Miner del Geoparc de la Cataunya Central (2019). Document d'ús intern.
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27 La Font Gran i la Mentidera 

28 Mirador del camí a la Calsina 

29 Barranc de Can Carrera 

30 Plec del Turó del Guix 

31 Forn de guix de Can Carrera 

32 Teuleria de Sant Feliu Sasserra 

34 Mina de lignit de Claret de Cavallers 

35 La Bovila 

36 Plec de Santpedor 

37 Costa de la Vila 

38 Mirador del Serrat 

39 Turons de Can Vila 

40 Racó de la Ribera de Coaner 

 

7D. Punts d’Interès Geològic i Paleontològic del Municipi de Manresa 

(2010) 

Aquest inventari formava part del Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni històric, 

arquitectònic, arqueològic paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa. l’inventari 

patrimonial del municipi. Els l punts d’interès geològic i paleontològic foren realitzats per  

Ferran Climent i amb l‘assessorament d’Oriol Oms. 

CODI DENOMINACIÓ COMPLETA DELS ESPAIS 

1 Pont Foradat o Pont de Les Arnaules (Raval de Manresa) 
2A,B Solsida de terres submarina del turó del Jeroni (slump del talús C-16) 
3 Escull de la central hidroelèctrica de les Marcetes. 
4 Falles subordinades de la Falla Bufalvent-Viladordis (zona de les Arnaules). 
5 Geozona del Malbalç 
6 Torrent de Sant Ignasi (Sant Marc) - Balmes de La Seu 
7 Camí de Sant Pau 
8 Diaclasat del Pont Vell de Manresa 
9 Terrassa fluvial del Cardener a La Guia 
10 Terrassa fluvial al turó de Puigberenguer 
11 Riera de Rajadell entre el Gorg dels Esparvers – sector de Salt de l’escaleta 
12 Nivell de les Oliveres al tossal dels Cigalons 
13 Falca marina de la formació Artés al Palau firal 
14 Formació Artés a Bonaplata 

 

7E. Llocs d’interès Geològic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac (2015) 

Taula 2. Espais del Pla Director del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (2007) 

Taula 3. Punts d’Interès Geològic i Paleontològic del Municipi de Manresa (2010) 

Inventari d'Espais d'Interès Geològic i Miner del Geoparc de la Cataunya Central (2019). Document d'ús intern.
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 Aquest inventari, que parcialment s’extén fora del GCC, consta de 31 espais (pnts grocs a la 

Fig. 15).). 

CODI DENOMINACIÓ COMPLETA DELS ESPAIS 

1 Estructures contractives per esllavissament de la Riera de Santa Creu 

2 Avenc en conglomerats eocens de l’Espluga 

3 Avenc en conglomerats eocens del Montcau 

4 Balma en conglomerats eocens de l’Espluga 

5 Coves en conglomerats eocens de Mura 

6 Cova en conglomerats eocens de Simanya 

7 Cova en conglomerats eocens del Manel 

8 Agulla de conglomerats eocens del Cavall Bernat 

9 Agulla de conglomerats eocens del Paller de Tot l’Any 

10 Cingleres i monòlits en conglomerats eocens da la Castellassa de Can Torres 

11 Monòlit en conglomerats eocens de Castellsapera 

12 Modelat en conglomerats eocens de la Carena del Camí Ral 

13 Bioturbacions de la Riera de Santa Creu 

14 Klippe paleozoic de Can Torres 

15 Encavalcament prelitoral dels Caus 

16 Metavulcanites ordovicianes de la Serra de les Pedritxes 

17 Roques metasedimentàries ordovicianes de la Serra del Troncó 

18 Falles normals de la Mola 

19 Ventall al·luvial proximal de la Mola  (formació Conglomerats de Sant Llorenç). 

20 Ventall al·luvial proximal del Montcau (formació Conglomerats de Sant Llorenç). 

21 Panoràmica del relleu de la Mola (conglomerats poligènics i monogènics) 

22 Ventall al·luvial distal del Coll de Lligabosses (formació Artés). 

23 Fàcies de front deltaic de la Riera de Mura (formació Collbàs). 

24 Fàcies de prodelta de la Riera de Santa Creu (formació Igualada). 

25 Plataforma carbonatada de la Pedrera del Farell (formació la Tossa) 

26 Dipòsits travertínics de la Font del Foradot 

27 Conca intramuntanyosa quaternària de la Riera de les Arenes 

28 Caus de Mura 

29- Caus del Guitard 

30 Font Barbotera 

31 Font dels Carlets 

 

 

7F. Mapa Geoturístic del G. M. UNESCO de la Catalunya Central (2017) 

Aquest mapa (IGC, 2017) no és un inventari formal, però establí una selecció de punts per part 

del Comitè científic del GCC amb la participació, entre altres, de J.M. Mata, F. Climent i O. Oms.  

 

CODI INFORMAL DENOMINACIÓ COMPLETA DELS ESPAIS 
1 Coves de Montserrat 
2 Museu de Geologia Valentí Masachs 

Taula 4. Llocs d’interès Geològic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (2015) 

Inventari d'Espais d'Interès Geològic i Miner del Geoparc de la Cataunya Central (2019). Document d'ús intern.
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3 Coves del Toll 
4 Muntanya de Sal de Cardona 
5 Coves de Mura 
6 Montserrat 
7 Sant Llorenç del Munt 
8 Les Guixeres (inclouria dolines. Súria) 
9 Riera de la Santa Creu 

10 Malbalç 
11 Font de les Tàpies 
12 Anticlinal de Santa Maria d'Oló 
13 Pont Foradat 
14 Falla del Guix 
15 Falla de Migmón 
16 Mirador Costa de la Vila 
17 Muntanyes russes 
18 Ribera de Coaner  
19 Puigberenguer 
20 Anticlinal de Castelltallat 
21 Cingleres del Berenguer (riera de Malrubí) 
22 Tres salts 
23 Mirador de Collbaix 
24 Jaciment d' icnites de Prat Barrina 
25 El forn de Calç (Les quingles, Calders) 
26 Teuleria de Coll de Bassa 
27 Pou de glaç de les Feixes de Coaner 
28 Mina de lignit d'Otgers 
29 Els Forns de calç (Collbató) i pedrera 
30 Mirador de Santa Cecília 
31 Mirador de la Serra de Castelltallat 
32 Mirador de la Gasolinera de Calders 
33 Mirador del Meandre de Calders 
34 Mirador de la Pòpia del Montgrós 
35 Gorgs dels esparvers 
36 Gorg de l'escaleta 
37 Torre de Castellnou 
38 Estany de l'Estany 
39 Mirador del Castell de Sallent 
40 Mirador del pla de trullars 

 

Taula 5. Espais del Mapa Geoturístic del G.M. UNESCO de la Catalunya Central (2017) 

Inventari d'Espais d'Interès Geològic i Miner del Geoparc de la Cataunya Central (2019). Document d'ús intern.
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8- ELEMENTS PREVIAMENT CATALOGATS 

La taula 6 (veure també l’annex) mostra l’evolució temporal (d’esquerra a dreta) dels diferents 

inventaris (permanència, desestimació, incorporació a un altre espai etc.). Els elements de nova 

incorporació estan en caselles de color marró clar i en color gris hi ha les geozones. En el present 

inventari s’indiquen els espais que han estat transformats o fusionats en un altre i en vermell els 

suprimits. En aquestes taules (6 i annexa) s’ha abreujat la denominació dels espais, i que ja es 

presenta completa en les anteriors taules. 

 

IEIG 
Generalitat 
Catalunya 

(2000) 

Pla director 
GCC 

(2007) 

IPIGPM 
Manresa 

(2010) 

ILIG 
PNSLM 
(2015) 

ICGC 
(2017) 

AQUEST INVENTARI 
(2019) 

 

220-Suria-
Tordell 

14-Falla del 
Mig-món     

15- Falla de 
Migmon 13-Falla de Migmón 

15-Falla del 
Tordell      

8- Les Guixeres 
(dolines i falla 
Tordell) 
  

 
6-Riera de Tordell i 
Guixeres de Súria 
  

16-Forns de 
Guix de Súria     

17-Dolines de 
Joncarets     

221-C.Toll-
Collsuspina 

11-Coves del 
Toll     3- Coves del Toll 3-Coves del Toll 

225-Coves 
del salnitre  

Coves salnitre 
de Collbató     

1-Coves de 
Montserrat 1-Coves de Montserrat 

217-
Muntanya 
de sal 
 

4-Muntanya 
Sal Cardona     4-  Muntanya de 

sal de Cardona 
  

4-Muntanya de Sal de 
Cardona 
  

8-Dolines del 
Cardener     

  
1-Font de les 
Tàpies     

11- Font de les 
Tàpies 9-la Font de les Tàpies 

  
2-Meandre de 
Calders     

33- Mirador 
Meandre Calders 31-Meandre de Calders 

  
3-Forn  Calç 
Quinqles     

25- El forn de 
Calç Quingles 

23-Forn de Calç de 
Calders 

  
5-Barri de 
l'Estació       Incorporats a 35-

Mirador Castell  Sallent 
   

6-Guarderia de 
Sallent       

  
7-Anticlinal 
Sta. Maria Oló     

12- Anticlinal 
Sta. Maria d'Oló 

10-Anticlinal Sta. Maria 
Oló 

  
9-Museu Geol- 
Masachs      

2- Museu Geol. 
V. Masachs 

69-Geomuseu. 'V, 
Masachs'  

  
10-Pont Raval 
Manresa 1-Pont Foradat   13- Pont Foradat 

11-el Pont 
Foradat/Arnaules 

  
13-Falla del 
Guix     14- Falla del Guix 12-Falla del Guix 

  
18-Teuleria Cal 
Barraquer       

Desestimat  
(reiteratiu) 

  
19-Forn de Ca 
l'Oliver       

Desestimat 
 (reiteratiu) 

  
20-Muntanyes 
russes     

17- Muntanyes 
russes 15-Muntanyes Russes 

  21-Plec d´Artés       
Desestimat 

(destrucció/irrellevància) 

  
22-Plecs eix 
transversal       

Incorporat a 10-
Anticlinal Sta. Maria Oló 
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23-Pou glaç S. 
Maria Avinyó       

Desestimat 
(reiteratiu) 

  
24-Mirador 
gasolin.Calders     

32- Mirador 
gasolin. Calders 

30-Mirador de la 
gasolinera de Calders 

  
25-Forn obra 
Castellgalí       

Desestimat 
(reiteratiu) 

  
26-Anomalia 
de la Torre     

37-Torre de 
Castellnou 73-Torre de Castellnou 

  
29-Barranc de 
Can Carrera       

Desestimat 
(poc rellevant) 

  
30-Plec del 
Turó del Guix       

Desestimat 
(reiteratiu) 

  

31-Forn de 
guix Can 
Carrera       

Desestimat 
(reiteratiu) 

  
32-Teuleria de 
Sant Feliu S.     

26- Teuleria de 
Coll de Bassa 

24-Teuleria de Coll de 
Bassa 

  
34-Mina lignit 
Claret de C.     

28- Mina de 
lignit d'Otgers 

26-Mina de lignit 
d'Otgers 

  35- La Bovila       
Desestimat* 
(reiteratiu) 

  
36-Plec de 
Santpedor       

Desestimat 
(poc rellevant) 

  
37-Costa de la 
Vila     

16- Mirador 
Costa de la Vila 14-Mirador C.Vila i 

Jaciment  
    

38-Mirador del 
Serrat       

  
39-Turons de 
Can Vila       

Incorporat a 48-Gresos 
d'Artés 

  
40-(...) Ribera 
de Coaner     

18- Ribera de 
Coaner  16-Ribera de Coaner 

224-
Montserrat 

27-Font Gran i 
Mentidera     6-Montserrat 

66-Font Gran i 
Mentirosa 

28-Mirador 
camí Calsina     6-Montserrat 

Desestimat 
(reiteratiu) 

223-Sant 
Llorenç M. 

12-Cova  Coma 
d Vila   

5-Coves de 
Mura 

5- Coves de 
Mura 5-Cova de Mura 

    
2-  Solsida terres 
C-16     

65-Esllavissada 
submarina C-16 

    
3- Escull 
Marcetes.     

Incorporat a 74-Falles de 
les Marcetes 

    
4- Falles 
Bufalvent-      

74-Falles de les 
Marcetes 

    
5- Geozona 
Malbalç   10- Malbalç 8-el Mal Balç 

    
6- Torrent St 
Ignasi- Seu     

 
2-La Seu - Pont vell de 
Manresa 
 

    
7- Camí de Sant 
Pau     

    
8- Diaclasat Pont 
Vell      

    
9- Terrassa (...)  
La Guia     

    
10- Terr. 
Puigberenguer   

19- 
Puigberenguer 

17-Terrasa del 
Puigberenguer 

    
11- R Rajadell 
Esp.-Escal   

35-Gorgs dels 
esparvers 

33-Gorgs de l’Esparver i 
de l’Escaleta     

11- R Rajadell 
Esp.-Escal   

36-Gorg de 
l'escaleta 

    
12- N. Oliveres 
Tossal Cigalons     

Desestimat 
(reiteratiu) 
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13- Falca marina  
P. firal     

Desestimat 
(reiteratiu) 

    
14- Fm Artés  
Bonaplata     

Desestimat 
(reiteratiu) 

223-Sant 
Llorenç del 
Munt. 

    
1esllavissament 
R.  Sta Creu 

7-Sant Llorenç 
del Munt 

. 

Desestimat 
(reiteratiu) 

    
2-Avenc  
l’Espluga 

Desestimat 
(reiteratiu) 

    
3-Avenc  
Montcau 

Desestimat 
(reiteratiu) 

    
4-Balma 
l’Espluga 

Desestimat 
(reiteratiu) 

    

13-
Bioturbacions 
R. Sta. Creu 

Desestimat 
(reiteratiu) 

    

20-Ventall 
proximal 
Montcau  

57-Conglomerats del 
Montcau 

    

22-Ventall 
distal 
Lligabosses 

Desestimat 
(reiteratiu) 

    
23-front deltaic  
Riera Mura  

Desestimat 
(reiteratiu) 

    
24-Prodelta 
Riera Sta. Creu  

Desestimat 
(reiteratiu) 

    
25-Plataforma 
Farell  

Desestimat 
(reiteratiu) 

    
26-travertins  
Foradot 58-Font del Foradot 

    
28-Caus de 
Mura 59-Els Caus de Mura 

224-
Montserrat       

30- Mirador de 
Santa Cecília 

28-Mirador de Santa 
Cecília 

        
9- Riera de la 
Santa Creu 

7-Riera de Santa 
Magdalena 

        
21- Cingleres 
Berenguer (...) 

19-Cingleres del 
Berenguer 

        22- Tres salts 20-els Tres Salts 

        
23- Mirador de 
Collbaix 21-Mirador de Collbaix 

        
27- Pou de glaç 
Feixes Coaner 

25-Pou glaç Feixes de 
Coaner 

        
29- Forns i 
Pedr. Collbató 

27-Forns de calç i 
pedrera Collbató 

        
34- Mirador 
Pòpia Montgrós 

Canviat per 32-Mirador 
St. Pere, Castellfollit 

        
38-Estany de 
l'Estany 34-Estany de l'Estany 

        
39-Mirador 
Castell  Sallent 

35-Mirador del Castell 
de Sallent 

        
40-Mirador del 
pla de trullars 

36-Mirador del Pla de 
Trullars 

  

33-Serra de 
Castelltallat 
 

    
31- Mirador 
S.Castelltallat 

29-Mirador Serra de 
Castelltallat 

      
20- Anticlinal de 
Castelltallat 

18-Anticlinal de 
Castelltallat 

      
24- icnites Prat 
Barrina 

22-icnites de Prat 
Barrina 

        72-Icnites de la Rabassa 

224-
Montserrat 
 

        50-els Plecs del Llibre 

        51-Cova de l'Arcada 

        52-Balma de Can Solà 
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        53-els Pallers 

        49-Mirador les Agulles 

          
32-Mirador St. Pere, 
Castellfollit 

          38-el Puig de la Balma 

          
39-Gresos de la riera St. 
Esteve 

          
40-Esllavissada subm. R. 
Mura 

          
41-Cinglera de 
Castellgalí 

          
42-Meandre de 
Castellbell 

          43-Torrent del Tortuguer 

          
44-Xaragalls de la 
Fassina 

          
45-Pla dels maquis 
/Solella del Puig 

          46-la Guixera d'Artés 

          
47-Calcaries marines del 
torrent dels Abadals 

          48-Gresos d'Artés 

          
54-Transgressió al túnel 
del Bruc 

          
55-Falques marines a 
Sant Fruitós 

          56-Cingles de l'Estoviada 

          
60-Mirador de la 
Falconera 

          
61-Estromatòlits del 
Pont Cabrianes 

          62-Mirador del Malniu 

          63-Pou salí de Súria 

          
64-Forn de guix de Cal 
Garrell 

          67-Museu de Moià 

          68-Gresos de Marganell 

          70-Terrassa  Font Calda 

          71-Collet del Vent 

 

 

Inventari d’Espais Geològics de la generalitat d Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2000). 

És el primer inventari relacionat amb el GCC apareix l’any 2000 amb  D’aquest inventari, les 6 

fitxes relacionades amb el GCC són geozones particularment rellevants i totes aniran persistint 

o s’aniran detallant en els inventaris que prossegueixen. 

 

Pla Director del Parc Gelògic i Miner de la Catalunya Central (Mata et al., 2007). 

Aquest segon inventari es presentà el 2007, en l’anomenat Aquest constava de 40 espais més 

un altre que era esmentat però no catalogat (les Coves del Salnitre de Collbató), doncs en aquell 

Taula 6. Evolució dels inventaris relacionats amb el GCC i justificació dels quins es 

modifiquen o es desestimen. En el capítol 9 es mostren les taules i mapes amb la descripció  

de tots els 74 espais finalment considerats. En groc espais, successivament incorporats. 

Inventari d'Espais d'Interès Geològic i Miner del Geoparc de la Cataunya Central (2019). Document d'ús intern.
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moment aquest municipi encara no formava part del GCC. En alguns casos es diferencien espais 

dns les anteriors geozones (com Montserrat, Súria o Cardona). 

Inventari  dels Punts d’Interès Geològic i Paleontològic del Municipi de Manresa (Climent, 

2010) 

 Aquest inventari incorporà  el ‘Pont de les Arnaules’ com a punt d’interès  n’incorporà 13 més 

de nous. És la base per a futures incorporacions en el context del GCC. 

  

Memòria tècnica de l’Inventari de Llocs d’Interès Geològic del Parc Natural del Sant Llorenç del 

Munt i l’Obac (Tudela i Camps, 2015) 

Un primer criteri per a seleccionar EIGs dels 31 que té ‘inventari és l’exclusió d’espais de fora 

dels municipis que configuren el geoparc. Com a observació general, a aquests municipis no 

aportarien massa geodiversitat a GCC. Això vol dir que dels 31 espais de l’esmentat inventari, no 

s’han considerat aquells dels municipis de Terrassa, Matadepera, Vacarisses i Rellinars. Pe tant, 

els 18 els espais descartats (veure taula 6) són: 6 a 12,  14 a 19, 21, 27 i 29 a 31. 

Un segon criteri d’exclusió ha estat la rellevància dels espais en el context del GCC. Així, espais 

que podrien aportar diversitat en un context del PNSLMO, poden resultar poc o gens significatius 

dins el GCC. En serien exemples dins el PNSLMO, un aflorament que mostrés la formació 

Igualada, o bé estructures de detall com les bioturbacions ophiomrpha o les inestabilitats tipus 

slumps. Amb aquest criteri s’han descartat els 7 punts següents: 1, 4, 13, 22, 23, 24 i 25. 

Un tercer criteri d’exclusió és la seguretat, que afecta a 3 espais. Dos són avencs (espais 2 i 3) i 

un tercer (22)  talussos de carreteres, moltes de les quals estan relativament transitades en cap 

de setmana i vacances. Addicionalment hi ha un espai (el número 5, Coves de Mura) de 

l’inventari del PNSLMO que ja estava als espais del GCC. 

Un cop descartats els espais esmentats, en resten 3 (20, 26 i 28) a ser considerats, tots ells del 

municipi de Mura. Aquests són: 

• 20-Ventall al·luvial proximal del Montcau (formació Conglomerats de Sant Llorenç). 

• 26-Dipòsits travertínics de la Font del Foradot 

• 28-Caus de Mura 

Mapa Geoturístic del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central (ICGC 2017). 

Dels punts preexistents es descartaren els següents EIGs de l’inventari de 2007: 

• 5 Barri de l’estació de Sallent 

• 6 Llar d’infants de Sallent 

• 18 Teuleria Cal Barraquer 

• 19 Forn de Ca l'Oliver 

• 35- La Bovila (de Santpedor) 

• 36-Plec de Santpedor 

• 23-Pou de glaç de Santa Maria d’Avinyó 

• 25-Forn d’obra de Castellgalí 

• 29-Barranc de Can Carrera 

• 30-Plec del Turó del Guix 

• 31-Forn de guix Can Carrera35- La Bovila 

Inventari d'Espais d'Interès Geològic i Miner del Geoparc de la Cataunya Central (2019). Document d'ús intern.
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• 36-Plec de Santpedor38-Mirador del Serrat 

• 39-Turons de Can Vila 

A la vegada, s’incorporen els següents punts de l’inventari del municipi de Manresa, del 2007: 

• 10- Malbalç 

• 19- Puigberenguer 

• 35-Gorgs dels esparvers 

• 36-Gorg de l'escaleta 

9. PROPOSTA D’INVENTARI  

Els punts següents punts de l'inventari del 2005 (i que foren suprimits el 2017) segueixen 

essent desestimats actualment per ser reiteratius amb altres EIGs semblants: 

• 8-Teuleria Cal Barraquer 

• 19-Forn de Ca l'Oliver 

• 23-Pou glaç S. Maria Avinyó 

• 25-Forn obra Castellgalí 

• 29-Barranc de Can Carrera 

• 30-Plec del Turó del Guix 

• 31-Forn de guix Can Carrera 

• 35-La Bovila (*) 

• 36-Plec de Santpedor 

• 28-Mirador del camí de la Calsina 

 

Els EIGS de 2005 suprimits el 2017 i queden contemplats en  l’actual’ 35 Mirador del castell de 

Sallent’, son: 

• 5-Barri de l'Estació 

• 6-Guarderia de Sallent s'incorporen a l'actual  

L'EIG de 2007 21 Plec d’Artés (ja desestimat el 2017) segueix essent-ho per haver estat 

parcialment destruït (en un dels talussos) i ser poc rellevant. 

L'EIG de 2007 ‘39-Turons de Can Vila’ (descartat el 2017), s'incorpora a ‘48-Gresos d'Artés’ i 

l'EEIG de 2007 ‘22-Plecs eix transversal’ s'incorpora ara al ‘10-Santa Maria d'Oló’. 

 

L'EIG de 2010 ‘3- Escull de les Marcetes’.s'incorpora s’esmenta a l’ actual ‘74-Falles de les 

Marcetes’ 

Actualment es desestimen per reiteratius els seüents EIGs de 2010. 

• 12- N. Oliveres 

• Tossal Cigalons 

• 13- Falca marina  P. firal 

• 14- Fm Artés  Bonaplata 

• Els EIGs de 2015  
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Dels EIGS de 2015, es desestimen per reiteratius: 

• 1-esllavissament R.  Sta Creu 

• 2-Avenc  l’Espluga 

• 3-Avenc  Montcau 

• 26-travertins  Foradot 

• 28-Caus de Mura 

 

Excepte el EIG de 2017  34-Mirador de la Pòpia del Mongròs (que és substituït pel més accessible 

32-Mirador de Sant Pere de Castellfollit), Els següents nous EIGs de 2017 (en marró a la Tabula 

6) es consideren pel present inventari: 

• 30- Mirador de Santa Cecília 

• 9- Riera de la Santa Creu 

• 21- Cingleres Berenguer  

• 22- Tres salts 

• 23- Mirador de Collbaix 

• 27- Pou de glaç Feixes Coaner 

• 29- Forns i Pedr. Collbató 

• 34- Mirador Pòpia Montgrós 

• 38-Estany de l'Estany 

• 39-Mirador Castell  Sallent 

• 40-Mirador del pla de trullars 

• 31- Mirador S. Castelltallat 

• 20- Anticlinal de Castelltallat 

• 24- icnites Prat Barrina 

 

Finalment, el present inventari aporta fins a 30 nous EIG, que mai havien estat catalogats: 

• 72-Icnites de la Rabassa 

• 50-els Plecs del Llibre 

• 51-Cova de l'Arcada 

• 52-Balma de Can Solà 

• 53-els Pallers 

• 49-Mirador les Agulles 

• 32-Mirador St. Pere, Castellfollit 

• 38-el Puig de la Balma 

• 39-Gresos de la riera St. Esteve 

• 40-Esllavissada subm. R. Mura 

• 41-Cinglera de Castellgalí 

• 42-Meandre de Castellbell 

• 43-Torrent del Tortuguer 

• 44-Xaragalls de la Fassina 

• 45-Solella del Puig 

• 46-la Guixera d'Artés 

• 47-Calcaries marines del torrent dels Abadals 

• 48-Gresos d'Artés 

Inventari d'Espais d'Interès Geològic i Miner del Geoparc de la Cataunya Central (2019). Document d'ús intern.



54 
 

• 54-Transgressió al túnel del Bruc 

• 55-Falques marines a Sant Fruitós 

• 56-Cingles de l'Estoviada 

• 60-Mirador de la Falconera 

• 61-Estromatòlits del Pont Cabrianes 

• 62-Mirador del Malniu 

• 63-Pou salí de Súria 

• 64-Forn de guix de Cal Garrell 

• 67-Museu de Moià 

• 68-Gresos de Marganell 

• 70-Terrassa  Font Calda 

• 71-Collet del Vent 

La proposta d’inventari resultant (Fig. 16) mostra una repartició desigual dels espais pel territori 

(Taula 7). Els EIGs que estan en Espais Naturals de Protecció Especial (Fig. 17) en són 6 al Massís 

de Sant Llorenç del Munit i l’Obac i 14 al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Els EIGs 

que  estan en Espais PEIN i Natura 2000 (Fig. 18) en són 5 a la Serra de Castelltallat, 1 a la 

Muntanya de sal de Cardona, 4 al Moianès i la Riera de Muntanyola, 6 a Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac, 7 a Montserrat i 1 és adjacent a Roques Blanques. La proposta d'EIGs ocupa un total de 

391,759 ha del geoparc (que en té 136584,37), és a dir, el 0,3% del territori.  

MUNICIPI NOMBRE D’EIGS DEL GCC 

Aguilar de Segarra 0 

Artés 1 
Avinyó 1 i 1 compartit 
Balsareny 1 
Calders 5 i 1 compartit 
Callús 0 

Cardona 1 
Castellbell i el Vilar 2 
Castellgalí 1 
Castellnou de Bages 1 compartit 
Collbató 2 
el Bruc 8 
el Pont de Vilomara i Rocafort 2 
Fonollosa 1 compartit 
Gaià 0 

l'Estany 2 
Manresa 8 
Marganell 3 
Moià 2 i 1 compartit 
Monistrol de Calders 1 
Monistrol de Montserrat 2 
Mura 6 
Navarcles 1 
Navàs 0 

Rajadell 1 
Sallent 4 
Sant Feliu Sasserra 1 
Sant Fruitós de Bages 2 
Sant Joan de Vilatorrada 1 
Sant Mateu de Bages 8 
Sant Vicenç de Castellet 1 
Santa Maria d'Oló 1, compartit 
Santpedor 1 
Súria 2 
Talamanca 2 i 1 compartit 

 

 Taula 7. Nombre d’EIGs per municipi 
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Fig 16. Proposta de 74 Espais d’Interès Geològic del Geoparc de la Catalunya Central  

(2019). 
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Fig 17. Proposta de 74 EIGS GCC i els Espais Naturals de Protecció Especial.). 
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Fig 18. Proposta de 74 EIGS GCC i els Espais Pein i Natura 2000. 
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10. Dades per a la fitxa de validació UNESCO i geoconservació 

Part dels descriptors que demana la fixa de la UNESCO conté camps com els quins hi ha a la taula 

de sota: Nom de l’EIG, Breu descripció, Interès (només geològic, geominer o només miner),  

geodivrsitat (tipus de roques, dat de les roques, temàtica), , presècia o absència de punts 

d’interpretació (entès com a itineraris, panels, fulletons etc.), rellvancia (nacional o 

internacional) i ús (educatiu, geoturístic o científic). 

Així per sobre es poden comentar els següents resultats: 

• Hi ha 54 punt d’interès només geolpogic, 4 de només miners i  16 de geològics i 

miners. 

• Sobre la geodiversitat, existeixen 6 edats diferents: Cambro-Ordovicià, Eocè, Oligocè, 

Triàssic, Peistocè, Antropocè. Addicionalment hi ha una petita extensió de materials 

del Miocè (conca del Vallè-Penedès). 

• Existeixen 13 tipus de materials geològics: lutites, gresos, conglomerats, bretxes, 

calcàries, dolomies, halita, guix, carbó, col·luvions, graves, travertins, esquists,. 

• 28 EIGs tenen informació del tipus: centre d’interpretació, panels, itineraris, fulletons. 

• Hi ha 67 EIGs d’ús educatiu, 55 de geoturístic i 37 de científic 

•  61 EIGs tenen rellevància nacional i 13 la tenen internacional. La taula 8 en conté el 

llistat 

Un cop vista l’evolució dels inventaris realitzats fins ara, es procedeix a la  el La determinació de 

si un espai és geològic o miner, s’ha fet de forma àmplia. Així, l’interès geològic inclou 

temàtiques com la paleontologia o la hidrogeologia. De manera semblant, l’interès miner inclou 

aspectes com la mineria de l’aigua o el processament industrial. En el cas del GCC, la selecció 

EIGs INTERNACIONALS TEMÀTICA 

28-Mirador de Santa Cecília 

Montserrat i St Llorenç (geomorfologia)-
sedimentació al·luvial 

38-el Puig de la Balma 

49-Mirador de les Agulles 

51-Cova de l'Arcada 

62-Mirador del Malniu 

60- Mirador de la Falconera 

4-Muntanya de Sal de Cardona 

Tectònica salina-sedimentació evaporítica 12-Falla del Guix 

13-Falla de Migmón 

3-Coves del Toll 
Faunes del Pleistocè 

67-Museu de Moià 

7-Riera de Santa Magdalena 
Sedimentació deltaica 

39-Gresos de la riera de Sant Esteve 

19-Cingleres del Berenguer Geologia històrica 

Taula 8. Llistat d’EIGs internacionals (veure detalls en annex). 
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dels EIGs  en revela 54 d’interès només geològic, 4 d’interès només miner i 16 d’interès geològic 

i miner a la vegada (veure Fig. 19) 

 

Fig 19. EIGS del GCC classificats segons l’interès només geològic, només miner o geominer. 
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Aquesta informació necessària per a la validació del Geoparc per part de la UNESCO surt en bona 

part de les fitxes. No obstant això, aquesta recopilació permet obtenir informació que no és a 

les fitxes, tals com l’assessorament de la geodiversitat (en termes de tipus de roques, la seva 

edat etc.). També s’hi poden trobar descriptors que poden facilitar transmetre de forma planera 

missatges en un entorn web etc. 

 Pe tal de planificar futures accions de geoconservació, s’ha fet un buidat estricte de les fitxes 

(veure annex), que permet tenir una primea idea de les necessitats. A tal efecte s’ha creat el 

llistat de l’ annex on es mostra l’ EIG (esquerra), els elements rellevants sobre la 

geoconservació (centre) i  una proposta de prioritat d’actuació (menor a major, 1 a 3, a la 

dreta). La geoconservació és en sentit ampli. Inclou tant la preservació d’afloraments, com la 

seva valorització, visualització i també elements geològics que estiguin en museus. Es subrallen 

els  aspectes més rellevants. Les figures a les quals es pot fer referencia són les de l’inventari 

de les fitxes. 

Una visió general detecta una problemàtica de geosconservació diversa per a cada EIG, però 

una primera valoració permet establir una problemàtica comuna a molts d’ells: la gran 

quantitat de vegetació que els cobreix. Una primera actuació general en seria el seu control o 

supressió en els casos més evidents. 

Un altre aspecte recorrent és la preocupació que no es recobreixin de ciment afloraments de 

talussos de carretera importants. Caldria un pla adreçat a les administracions que fan el 

manteniment de les carreteres advertint o aconsellant sobre aquesta problemàtica.  

 

La prioritat de geoconservació del total de 74 EIGs és:  

• valor ’1’(mínima prioritat d’actuació): 37 EIGs 

• valor ‘2’ (prioritat d’actuacó intermitja):  26 EIGs 

• valor ‘3’ (màxima prioritat d’actuació) : 11 EIGs  

 

 

EIG 
Prioritat 
(1 a 3) 

Muntanya de Sal de Cardona   (GCC04) 

3 
 

Font de les Tàpies (GCC09) 

Anticlinal de Sta. Maria d´Oló   (GCC10) 

Ribera de Coaner (GCC16) 

Mirador de Collbaix   (GCC21) 

Teuleries del Coll de Bassa (GCC24) 

Mirador del meandre de Calders (GCC31) 

Torrent del Tortuguer  (GCC43) 

Mirador de les Agulles (GCC49) 

Museu de Geologia "Valentí Masachs"  (GCC69) 

Icnites de la Rabassa  (GCC72) 

Riera del Tordell i les Guixeres de Súria (GCC06) 
2 

Riera de Santa Magdalena (GCC07) 
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El Mal Balç (GCC08)  
 Pont Foradat o de les Arnaules (GCC11) 

Falla de Migmón (GCC13) 

Mirador Costa de la Vila i Jaciment de Santpedor (GCC14) 

Muntanyes Russes (GCC15) 

Anticlinal de Castelltallat   (GCC18) 

Cingleres del Berenguer (GCC19) 

Els Tres Salts del Llobregat (GCC20) 

Mina de lignit d’Otgers   (GCC26) 

Collbató (GCC27) 

Mirador de Santa Cecilia  (GCC28) 

Mirador de Sant Pere de Castellfollit del Boix   (GCC32)                  

Mirador del Pla de Trullars  (GCC36) 

Meandre de Castellbell (GCC42)                  

Xaragalls de la Fassina (GCC44) 

Guixera d’Artés (GCC46) 

Calcàries marines del Torrent dels Abadals (GCC47) 

Transgressió del túnel del Bruc  (GCC54)                  

Falques marines de Sant Fruitós (GCC55)                  

Vista de la Falconera (GCC60) 

Pou Salí (GCC63) 

Esllavissada submarina del talús de l’autopista C-16 (GCC65)                  

Collet del vent   (GCC71) 

Falles de les Marcetes   (GCC74) 

Coves de Montserrat (GCC01) 

1 
 

La Seu – Pont Vell de Manresa   (GCC02) 
Coves del Toll (GCC03) 

La Cova de Mura (GCC05)                  

Falla del Guix (GCC12)                  

Terrassa del Puigberenguer (GCC17) 

Jaciment d’icnites de Prat Barrina   (GCC22) 

Forn de Calç de Calders (GCC23) 

Pou de glaç de les Feixes del Coaner (GCC25) 

Mirador de la Serra de Castelltallat   (GCC29) 

Mirador de la gasolinera de Calders (GCC30) 

Gorg dels Esparvers i de l’Escaleta (GCC33) 

Estany de l’Estany  (GCC34) 

Mirador del Castell de Sallent (GCC35) 

Mirador del Puig de la Caritat  (GCC37) 

El Puig de la Balma   (GCC38) 

Gresos de la riera de Sant Esteve (GCC39) 

Esllavissada submarina de la riera de Mura (GCC40)                  

Cinglera de Castellgalí  (GCC41) 

Pla dels Maquis – Solella del Puig   (GCC45) 

Gresos d’Artés (GCC48) 

Els plecs del llibre (GCC50)   

Cova de l’Arcada (GCC51)   

Balma de Can Solà (GCC52) 

Els Pallers  (GCC53) 

Cingles de l’Estoviada   (GCC56) 

Conglomerats del Montcau  (GCC57)                  

La font del Foradot (GCC58) 

Els Caus de Mura (GCC59) 

Estromatòlits del Pont Cabrianes (GCC61)   

Mirador de Malniu (GCC62) 
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Forns de Guix de Cal Garrell (GCC264) 

Font Gran i Mentirosa (GCC66)                  

MUuseu de Moià (GCC67) 

Gresos de Marganell (GCC68)                  

Terrassa de Font Calda   (GCC70) 

Torre de Castellnou (GCC73) 

 

D’especial preocupació és la protecció i manteniment del Museu de Geologia Valentí Masachs 

de Manresa, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tot i que actualment no hi 

hagi cap risc de degradació, doncs l’edifici i les col·leccions que custodia estan en bones 

condicions (forma part de l mesures de manteniment, seguretat i neteja de la UPC) preocupa 

el seu futur i estatus. La situació legal d’aquest museu (no homologat per l’administració) i el 

fet que els aspectes més vinculats al territori sovint el realitzen professors i/o voluntaris el fan 

ser, a la vegada, peculiar però indispensable pel geoparc. És l’únic lloc on veure fòssils de 

manera segura (és a dir, evitant-ne el seu espoli). Seria molt important establir més 

complicitats amb el museu i ajudar en aspectes de geoconservació del material exposat, 

millora d’exposició etc. Igualment, altres activitats de voluntariat (com la conservació del 

patrimoni miner etc.) també haurien de ser recolzades en la mesura del possible. 

 

11. RECOMANACIONS DE GESTIÓ I CONSIDERACIONS PER A FUTURS 

INVENTARIS 

11.1-Gestió de la ciència 

El territori del GCC ha estat objectiu de diverses tesis doctorals, molts de les quals han 

estat realitzades parcialment realitzades al GCC. De fet, si atenem a tesis de tall 

‘clàssic’ que s’hagin realitzat a la Catalunya central,  veuríem que moltes d’elles, són de 

fa molts anys. Aquest situació es deu a diversos factors (no es fan tesis de caràcter 

‘regional’, es treballa un mateix aspecte en territoris diversos etc.). Bàsicament les 

tesis doctorals de geologia s’han realitzat dins de programes de doctorat i han estat 

dirigides des de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Addicionalment, hi ha altres tesis de l’àmbit de la geografia o l’arqueologia. 

Els treballs de màster són una important font de coneixement, que sovint no són 

accessibles (no es publiquen etc.). Caldria considerar el finançament de treballs de 

màster (beques semianuals o anuals) que incidissin en el coneixement del GCC. Alguns 

geoparcs tenen programes estables en aquest sentit. 

Els treballs de fi de grau també poden aportar coneixement al GCC. De fet bona part o 

tot el coneixement que es té d’alguns dels IEGs d’aquestes fitxes ha estat en base a 

aquests treballs. Son contribucions modestes, però que poden ser molt útils o 

complementaries 

Una altra alternativa és finançar treballs de recerca en base a convocatòries públiques 

(o d’encàrrec directe) al marge del grau de formació (hi podien accedir tant doctors, 

graduats, màsters etc.). 
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Un altre aspecte important seria realitza una compilació de tots els treballs existents 

sobre la geologia del geoparc (alguns d’ells no accessibles a la xarxa o per estar molt 

dispersos). 

 

11.2-Sobre la història de la Geologia al Geoparc. 

Un aspecte important a desenvolupar a cavall de la recerca i la geologia, és la història 

de la geologia al geoparc. Aspectes tant rellevants com que el mateix Charles Lyell (el 

pare de la geologia ‘moderna’) hagués usat la Catalunya Central per a deduir les seves 

teories, haurà de ser molt més divulgat pel geoparc. A banda d’això també caldria 

estudiar i divulgar la tasca d’Almera, Masachs etc. També parar especial esment als 

holotips descrits a partir de fòssils del geoparc. 

 

11.3-Gestió de la geoconservació 

En general, s’ha detectat com la vegetació és un element recurrent que dificulta la 

observació i accés a molts EIGS. La tala o desbrossada de vegetació seia una mesura 

relativament senzilla i amb uns grans beneficis. Tot i això es poden dur a terme algunes 

activitats de conservació sobre els afloraments. El cas de la muntanya de Sal de 

Cardona significa una problemàtica ambiental i geotècnica que supera les possibilitats 

del geoparc. 

Alguns EIGs que pertanyen al patrimoni paleontològic de vertebrats  haurien de ser 

donats d’alta immediatament pels Serveis de Cultura de la Generalitat. 

És particularment  preocupant la situació del Museu de Geologia Valentí Masachs. 

Aquest museu és l’únic lloc on poder visitar de manera espectacular els fòssils 

(sobretot d’invertebrats) de la Catalunya Central. El fet que no sigui un museu 

homologat i que depengui de la UPC el fa estar en una situació particular, doncs 

recolza massa en les tasques de voluntariat que s’hi realitzen (a banda del becari i 

manteniment que en fa la UPC). Caldria invertir esforços en què fos de la xarxa de 

museus de l’administració (que tingués una pressupost estructural mínim etc.). Aquest 

museu és un element central pel Geoparc que cal potenciar. 

 

11.4- Gestió de l’educació i el geoturisme 

La tasca de caracterització de l’ús de cada EIG (educatiu, geoturístic o científic) mostra 

com el Geoparc de la Catalunya Central té un gran potencial primordialment educatiu, 

doncs dels 74 espais d’Interès geològic, 67 tenen aquest ús. El potencial geoturístic 

també és gran i afecta a 55 EIGs (s’han descartat punts inaccessibles,molt acadèmics 

etc.). Finalment, el potencial científic es reconeix en 37 dels EIGs, que és just la meitat 

del total. 
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11.5-Consideracions per a futurs inventaris 

Malgrat les limitacions explicades en la realització d’aquest inventari, la millora respecte 

als inventaris anteriors o complementaris, és evident. Com tot inventari, el present ha 

de ser dinàmic (no ha de ser un catàleg tancat). El present inventari té aspectes de 

nomenclatura, toponímia o continguts susceptibles de ser millorats. 

Inevitablement alguns indrets (com Súria o Montserrat) concentren una gran quantitat 

d’EIGs i, per contra, alguns municipis no en tenen cap. Una millora de repartició d’espais 

pel GCC hagués pogut incloure algun elment (poc rellevant) però ubicat en algun dels 

pocs municipis que no en tenen cap.  

Municipis com El Bruc (que no disposaven de cap inventari previ) haurien pogut incloure 

altres EIGs com Roques blanques (uns escama de Muschelkalk pinçada en el front 

d’encavalcament prelitoral) i/o el seu pont de Pedra. Alguns elements que haurien pogut 

ser valorats serien Santa Cecilia de la Grevalosa, la Pedrera del gall, etc. Hi ha molts 

indrets que, s’haurien d’incloure no que fos en l’apartat de patrimoni geològic 

relacionat. El mateix passaria amb anteriors espais ara descartats pels motius també 

explicats. 

Finalment, esmentar que (a banda de l’ampliació del Bruc i Collbató), existeixen dos 

sectors dos sectors geològicament molt rellevants i propers al geoparc, que en una 

futura ampliació haurien de ser inclosos. Aquests són els municipis d’Esparreguera (La 

Puda i les Ribes Blaves properes a Collbató) i Olesa (Ribes Blaves d’Olesa i Riera de Sant 

Jaume). 
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ANNEXOS A AQUESTA MEMÒRIA 

 
1. Mapa geològic del Geoparc de la Catalunya Central (GCC) elaborat a partir de les dades 

a 1:50.000 de l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Veure llegenda a la 

pàgina següent, i també versió de l’annex. Fig 9 (en DIN A3) 

2. Comparació dels inventaris previs i l’actual. Figura. 15  en DIN A3. 

3. Proposta de 74 Espais d’Interès Geològic del Geoparc de la Catalunya Central  (2019). 

Fig 16 en DIN A3. 

4. Proposta de 74 EIGS GCC i els Espais Naturals de Protecció Especial. Fig 17 en DIN A3. 

5. Proposta de 74 EIGS GCC i els Espais Pein i Natura 2000. Fig 18 en DIN A3. 

6. EIGS del GCC classificats segons l’interès només geològic, només miner o geominer. Fig 

19 en DIN A3. 

7. Dades per a l’informe de revalidació UNESCO 

8. Dades per a establir criteris de geoconservació 
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