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Mapa de l�itinerari

1a parada: Fonda els Arcs 
(Introducció geogràfica i situació de Collbató dins del context de les unitats del relleu de Catalunya)

El relleu de Catalunya: Unitats del relleu bàsiques 

Catalunya té una gran diversitat de formes de relleu, on hi predominen les muntanyes. Tenint en compte les
seves característiques, els geògrafs han estructurat aquesta varietat de formes en tres grans unitats de relleu: 

1.- Els Pirineus 
2.- La Depressió Central Catalana o Depressió de l'Ebre 
3.- Les Serralades Costaneres 

Els Pirineus són la unitat de relleu més important perquè es una serralada de grans proporcions. Es caracterit-
za per cims alts i valls profundes. A la part central s'enregistren els cims més elevats que sobrepassen els 3000
metres d'alçada. A mesura que s'apropen a la costa la seva alçada es va reduint. 

Els Pirineus es divideixen en dues subunitats en funció de la litologia que els forma. Així trobem el Pirineu axial
que és la zona central de la serralada formada per materials molt antics (ígnis i metamòrfics). Degut a la dure-
sa dels materials que el formen els seus cims poden assolir alçades superiors als 3000 metres éssent els més alts
de Catalunya (Pica d'Estats, Canigó, etc...).

Més al sud del Pirineu axial localitzem la segona subunitat anomenada Prepirineu. Aquesta està formada prin-
cipalment per roques sedimentaries més modernes (calcàries, gresos, conglomerats, argiles, etc...) i presenta
alçades menors. El Prepirineu és una serralada paral·lela al Pirineu axial que igualment s'estén d'oest a est. 

Des d'on ens trobem no podem veure el Pirineus perquè quedarien darrera de la Muntanya de Montserrat. 

Figura 1: Mapa de situació de les parades que es realitzaran al llarg de l!itinerari. L!espaiat 
de la quadricula és d!un quilòmetre. Les parades estan marcades amb un punt negre) 

(font http://ww.icc.es Mapa Topogràfic 1:5000 full 281-117 Collbató). 
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1.- Poseu el nom que correspongui a cada unitat del relleu en el següent mapa. Teniu en compte que el
punt vermell representa la situació de la Muntanya de Montserrat. 

Què representa la línia discontinua grossa? I la petita? 

La Depressió Central Catalana es desenvolupa entre el Prepirineu al nord i les Serralades Costaneres a l'est,
obrint-se cap a l'Aragó on s'enllaça amb la Depressió de l'Ebre. La Depressió Central Catalana consta d'una suc-
cessió d'altiplans que van perdent alçada d'est a oest fins arribar a la Depressió de l'Ebre. Aquesta depressió està
formada per materials més moderns que els dels Pirineus o els de les Serralades Costaneres, que generalment
corresponen a argiles, margues i gresos que al ser força tous han permès l'encaixament de les xarxes fluvials que
provenen dels Pirineus i desemboquen al Mediterrani.

Les Serralades Costaneres o Sistema Mediterrani són la darrera de les tres grans unitats de relleu de Catalunya.
Estan situades a l'oest de Catalunya i tenen una direcció nordest-sudoest paral·lela a la costa. Aquestes serrala-
des són les restes d'un gran massís anomenat Catalano-Balear que antigament, es desenvolupava en part on
actualment hi ha el Mar Mediterrani i del que actualment només ens queden alguns vestigis dels quals en for-
men part les Serralades Costaneres Catalanes. 

Aquesta unitat està formada per dues serralades separades per una depressió. Les serres que es situen més cap
a l'oest s'anomenen Serralada Prelitoral i és on trobem els cims més elevats (les Guilleries, el Montseny, Sant
Llorenç del Munt, Montserrat, les Muntanyes de Prades, el Montsant i la serra de la Llena, les serres de Colldejou
i Llaberia, la serra de Tivissa, la serra de Cardó, les serres de Cavalls i Pàndols, el massís dels Ports i el Montsià).
Paral·lelament a la Serralada Prelitoral però al costat del mar es desenvolupa la Serralada Litoral o de Marina.
Aquesta serralada presenta altituds menors a les de la Serralada Prelitoral (el massís de les Gavarres, el Puig de
Cadiretes, el Montnegre, el Corredor, Sant Mateu, Collserola i el massís del Garraf) i ha patit l'encaixament dels
rius i la seva erosió. 

Situada entremig de la Serralada Prelitoral i la Serralada Litoral s'hi desenvolupa una depressió que transcorre
paral·lela a la costa i que ha tingut un paper molt important al llarg de la història des de l'ocupació romana fins
als nostres dies. Aquesta depressió es coneix amb el nom de Depressió Prelitoral o Depressió del Vallès-
Penedès, ja que transcorre en gran part per aquestes comarques. Correspon a una fosa tectònica, delimitada
per dues grans zones de falla principals que es situen una a la base est de la Serralada Prelitoral i una altre a la
base oest de la Serralada Litoral. La depressió és ocupada per les comarques de la Selva, el Vallès, el Penedès i
el Camp de Tarragona. 

(modificat de: http://www.icc.es)
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Les roques ígnies es formen per refredament i solidificació dels magmes, masses de materials rocosos fosos,
que s'originen a l'interior de la Terra a profunditats que oscil·len entre uns 10 i 150 kms. Quan el magma arri-
ba a la superfície terrestre a través de fissures passa a anomenar-se lava i forma el que anomenem volcans. Les
roques ígnies més freqüents són els basalts; la obsidiana; la pumita o pedra pómez i l'escòria volcànica.

Les roques metamòrfiques es formen quan roques preexistents (ja siguin ígnies, sedimentàries o metamòrfi-
ques) són sotmeses a elevades temperatures i pressions, en un procés anomenat metamorfisme que té lloc
quan les roques queden enterrades a certa profunditat. Les més freqüents són les pissarres (licorelles); els
esquistos i els marbres. 

Finalment les roques sedimentàries es formen a la superfície terrestre mitjançant processos físics, químics i bio-
lògics. Apareixen disposades en capes o estrats superposats, separats per plans d'estratificació i sovint conte-
nen fòssils. Les més freqüeents són els conglomerats (pinyolencs, pudingues , etc); gresos; carbonats; dolomies;
i les argiles o les margues. Les roques sedimentaries les podem classificar, en funció del tipus de fenomen que
les ha format, en roques sedimentàries detrítiques o roques sedimentàries no detrítiques.

Les roques sedimentàries detrítiques es formen a partir de l'acumulació de partícules sòlides prèviament trans-
portades. Segons la mida de les partícules que les forma les dividirem en argiles, gresos o conglomerats. 

Les roques sedimentàries no detrítiques es formen a partir de la precipitació de material dissolt en l'aigua i es
sedimenten per precipitació química. Alguns exemples d'aquests tipus de roques són les calcàries i les sals. 

Els tipus de roques

Les roques són els constituents principals de l'escorça terrestre i estan formades per minerals. Tenint en comp-
te el seu origen, els geòlegs les divideixen en tres grans grups: 

La Muntanya de Montserrat es localitza a la província de Barcelona, a uns 30 Km de Barcelona ciutat i se situa
a cavall entre les unitats orogràfiques de la Serralada Prelitoral i la Depressió Central Catalana. Aquest relleu geo-
morfològicament pertany a la Serralada Prelitoral però a nivell geològic, si tenim en compte els materials que
la formen, pertany a la Depressió Central Catalana. 

Des del lloc on estem aturats podem veure cap al sud-est uns relleus a l'horitzó que corresponen a la Serralada
Litoral on, si el dia ho permet, podem identificar els cims de Collserola i el Massís del Garraf. Darrera d'aques-
ta serralada hi hauria el Mar Mediterrani. Per sota d'aquests relleus trobem una zona més o menys plana que
pràcticament arriba fins a Collbató i que correspon a la Depressió Prelitoral o Depressió del Vallès-Penedès.
Finalment, davant nostre, s'aixequen els primers relleus de la Serralada Prelitoral en els que s'hi inclou la
Muntanya de Montserrat. 

Figura 2: Esquema dels diferents tipus de roques.
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2a parada: Pujada a mà esquerra de la carretera, entrada a Collbató 
(Observació dels materials més antics de la sèrie)

Continuant la carretera en direcció a les coves, trobarem un rètol a l'entrada del poble de Collbató. Hi ha un
carrer que puja fins a la Plaça de l'Ajuntament. Ens pararem a veure l'aflorament rocós que trobem a mà dreta
de la pujada. Mireu les característiques més remarcables de les roques (color, estratificació, etc...).

L'edat de la Terra en geologia 

La Terra com a planeta fa molt milions d'anys que existeix, concretament un 4.800. Per aquest motiu els geò-
legs quan estudien una roca, necessiten saber quan i on es va formar. Per situar-la en el temps, utilitzen una
escala temporal que es remunta molts milions d'anys enrera. Així divideixen la història de la Terra en tres grans
eres geològiques. Aquestes eres són de més antigues a més modernes: 

Paleozoic o Era Primària (570-286 M.a.): En aquesta era es quan apareix la vida a la Terra, primer es concentra
en els oceans i posteriorment colonitza els continents. 
Mesozoic o Era Secundària (248-144 M.a.): En aquesta era apareixen els primers vertebrats terrestres. És la era
dels dinosaures que s'extingiran al final. 
Cenozoic o Era Terciària (65 M.a. - Actualitat): Aquesta és l'era dels mamífers. A partir dels 1.5 milions d'anys
apareixen els primers homínids. 

En aquesta parada podrem veure les roques més antigues de tota la sortida. Concretament són roques que per-
tanyen a l'Era Primària o Paleozoic i que tenen uns 500 M..a. 

2.- Observeu estrats? Hi ha estrats? 

3.- De quin tipus de roca es tracta? (sedimentària, ígnia o metamòrfica) 

Torneu a la carretera principal. Observem el mateix tipus de roca que a la pujada. 

4.- Trobem algun altre tipus de material associat a la roca anterior? Com es troba? Descriu-lo. Creus que es
tracta d'una roca o d'un mineral? 

5.- Feu un petit esquema de l'aflorament on hi reflectiu les observacions que heu fet. 

Les roques que heu observat en aquesta parada són les roques metamòrfiques més abundants als relleus de
Catalunya: Serra de Collserola, Montseny, Guilleries i Pirineus. 
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10.- De quins tipus de roca es tracta? 

11.- Està estratificada? Com es troben els estrats? Per què? 

5a parada: Pedrera d'en Rogent (abandonada)
(Observació dels materials del Mesozoic o Era Secundària)

3a parada: Camí antic de Collbató 
(Observació dels materials del Mesozoic o Era Secundària)

Seguint la carretera en direcció cap a les coves, passarem per davant d'una paret de pedra. Passat aquest punt
la carretera fa un revolt tancat a l'esquerra on hi observem unes altres roques de colors diferents a les de la para-
da 1. Continuarem per la carretera fins passar el revolt on trobarem un camí de terra que surt a mà esquerra.
Agafarem aquest camí i ens fixarem en les roques que afloren al costat del mateix. 

7.- De quin tipus de roca es tracta? (sedimentària (detrítica o no detrítica), ígnia o metamòrfica) 

Per determinar de quin tipus concret de roca es tracta hi afegirem una mica d'àcid clorhídric (HCl). A l'entrar en
contacte l'àcid amb la roca es genera una reacció química. La composició de la roca (CaCO3) reacciona amb l'à-
cid (HCl) i genera dos components.

8.- Quins són aquests components? Expliqueu que és el que passa. Completeu la reacció química que té lloc. 

CaCO3 + HCl .............. + ............. + ......... + ......... 

9.- Les roques que hem observat en aquesta parada són mésantigues o més modernes que les de la parada 1?
Expliqueu el per què. 

4a parada: Encreuament de la carretera amb el camí 
(Observació dels materials del Mesozoic o Era Secundària)

Tornant a la carretera just on es creua amb el camí on hem fet la parada 3 trobem un altre tipus de roca. 

El color de les roques sedimentàries

El color de la roca que podeu veure en aquesta parada és diferent al de la parada anterior. A partir del color de
la roca, els geòlegs, podem reconèixer a grans trets l'ambient o medi en el que aquesta roca es va formar. 

En general les roques de colors vermellosos o ataronjats es van sedimentar en ambients continentals (planes
d'un riu, deltes, deserts, etc...). Per contra, les roques que tenen colors clars (blanquinosos, grisosos, blavosos)
corresponen a materials que es van sedimentar en ambients on hi havia aigua de forma important (llacs o mars).
La diferencia de color es deguda a l'estat d'oxidació del ferro (Fe). D'aquesta manera en roques de colors verme-
llosos el ferro el trobem oxidat (Fe3+) mentre que en roques amb colors clars el ferro es troba reduït (Fe2+).
Que el ferro es trobi reduït o oxidat depèn en gran part del contingut d'oxigen (O2) que hi havia en el medi en
el moment de la sedimentació. 

Continuem per la carretera en direcció a les coves. A mà esquerra hi trobem una antiga pedrera. Si busquem a
les roques de la pedrera podrem trobar indicis que ens informaran de l'ambient en el que es van formar.
Busqueu-los. 

12.- Quins indicis heu trobat? Descriviu-los. 
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13.- A partir d'aquests indicis de quin tipus de roca penseu que es tracta? 

6a parada: El forn de calç i la pedrera 
(Observació del forn de calç i el seu funcionament) 

En aquest punt hem de creuar la carretera i agafar un camí tancat per una cadena. Just passat la cadena tro-
bem unes construccions que corresponen a antics forns de calç. 

La calç ha estat des de fa 3000 anys i fins que
fou substituïda pel ciment (des del segle XIX,
però sobretot després de la Guerra Civil) el mate-
rial més eficaç i utilitzat per unir i protegir els
materials. Els primers en utilitzar la calç es creu
que ja van ser els íbers. 

Catalunya ha sigut un país, que a causa de les
seves condicions geològiques ha tingut una
gran quantitat d'aquests forns. La Serralada
Litoral i Prelitoral degut a que en gran part estan
formades per materials sedimentaris calcaris han
concentrat gran part d'aquests forns. 

Figura 3: Restes de l!antic forn de calç de Collbató. La porta de la dreta porta a l!interior
del forn, mentre que per la de l!esquerra s!accedeix a la part superior del forn. 

La producció de calç, generalment complementària en el cicle de les feines del pagès, es feia en els forns de
calç. Els forns eren de pedra, tenien una planta circular i una secció normalment cònica. Podien estar excavats
a terra o bé a la roca com en el cas del de Collbató. 

El procés per aconseguir la calç requeria una llarga preparació. Primer de tot es necessitava el combustible, que
s'obtenia del desembrossament dels boscos colindants. La llenya s'apilava en feixes anomenades fogots que
generalment feien una trentena de quilos. 
El següent pas consistia en treure la pedra calcària de la pedrera propera al forn i transporta-la fins a aquest.
Aquesta feina es feia amb pics i malls i el transport fins al forn es feia amb carros tibats per cavalls.
Posteriorment s'apilaven les pedres formant una paret a l'entorn de tot el forn en funció de la seva mida: les més
grosses es posaven a la part baixa del forn mentre que les més petites s'aprofitaven per les parts més altes i el
sostre. Un cop revestides totes les parets del forn es procedia a la cobertura del forat del sostre tot formant una
cúpula amb pedres més petites que també es coïen. A la part inferior es deixava una finestra per introduir la
llenya amb una forca. 

Un cop acabat el recobriment de pedra calcària dins del forn s'omplia el forn amb els fogots. Quan s'encenia la
llenya del forn ja no es parava fins que la pedra estava cuita i per tant s'havia obtingut la calç. Mentre hi havia
un encarregat per mantenir el foc viu que anava introduint llenya per tal de que el forn arribés als 900-1000
ºC. Tot i assolir aquestes temperatures tant altes el procés de cocció de la pedra era lent. El procés de cocció
per aconseguir la calç viva, podia durar per uns forns de les dimensions dels de Collbató entre 11 i 15 dies amb
les seves corresponents nits. Durant el procés, el carbonat càlcic al donar-li calor alliberava anhídrid carbònic i
passava a òxid de calci. 

CaCO3 + Temperatura CO2 + CaO 

Quan els entesos deien que ja era al seu punt es segellava la boca del forn i la part superior amb pedres i fang
durant quatre o cinc dies més. Passat aquest temps ja era a punt. Un cop calcinada, la calç de les parets es des-
enfornava a base de cops de pic i es transportaven els terrosos de calç viva en carros a la seva destinació. La calç
obtinguda tenia moltes aplicacions: servia per emblanquinar, desinfectar, per ensulfatar les plantes contra les
plagues i per a la construcció com a element del morter, una mena de ciment utilitzat per unir maons i pedres.

Per fer-nos una idea del consum mitjà de llenya del forn cal dir que un forn que produís unes 20 tones de calç
necessitava uns 1.500 fogots (450 tones de llenya). 
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Un detall a observar dins del forn de calç de
Collbató són les parets. En aquest forn
podem veure una paret que està formada per
la mateixa roca calcaria que hi ha a la pedre-
ra i que va ser excavada per donar-li la forma
circular. D'altra banda la paret posterior està
construïda amb roques dels voltants que
aguanten l'escalfor molt millor que les calca-
ries. Es tracta dels gresos quarsítics que hem
vist a la parada 4. Tot i aguantar l'escalfor
podem veure que les temperatures que s'as-
solien al forn eren molt elevades i que el
quars que les forma va arribar a desfer-se
lleugerament i com a resultat veiem la super-
fície d'aquestes roques vitrificada tal i com
passa amb la ceràmica quan està cuita. 

Figura 4: Esquema d!un forn de calç típic. A destacar el recobriment de les parets 
del forn amb la pedra calcaria a coure i les obertures que es deixaven a la part 

superior per tal de deixar respirar el foc. 

Continueu per la carretera fins arribar a un revolt a l'esquerra des d'on tenim una bona vista de tot el torrent de
la Salut i la Muntanya de Montserrat. 

14.- Quin tipus de roca aflora al costat de la carretera? És semblant a la de la parada 4 però, què hi trobeu
de diferent? 

Des d'aquesta parada tenim un magnífic mirador al llarg del Torrent de la Salut fins a la vall del Llobregat i part
de la Serralada Prelitoral (Sant Salvador de les Espases i el Puigventós). Intenteu reconèixer en el paisatge algu-
nes de les roques que hem vist al llarg de la sortida. 

Fixeu-vos des del fons del Torrent de la Salut fins on comença la muntanya de Montserrat. La carretera que puja
a les coves del Salnitre s'acaba al contacte entre gresos i lutites i conglomerats. Aquests gresos són del Cenozoic
i s'anomenen Formació la Salut ja que van ser descrits pels geòlegs en aquest lloc. Són els mateixos que tenim
al costat de la carretera en aquesta parada. 

15.- Quin fet destacaríeu pel que fa a litologia des del fons del torrent fins al contacte amb els conglome-
rats? Quina litologia es fa més important a mesura que ens acostem a aquest contacte? 

16.- A la muntanya podeu observar feixes de vegetació que es disposen mes o menys de forma horitzontal.
A què penseu que pot ser degut?. 

7a parada: Formació gresos de la Salut - Cenozoic 
(Observació d'aquesta formació a la localitat on fou descrita) 
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Figura 5: Vista aèria de Montserrat des del riu Llobregat. A mà esquerra de la figura es situaria el Torrent de la Salut. Els nombre
indiquen els diversos paquets de conglomerats. Està marcat el contacte entre els gresos de la Salut (blancs) i els conglomerats de
Montserrat (puntejats). Els nivells de color negre corresponen a les intercalacions de gresos (modificat de XI Congreso Español de
Sedimentología 1986). 

8a parada: Revolt a la dreta al costat del trencall cap al Santuari de la Salut i
les coves del Salnitre 
(Observació d'un petit plec)

Continueu per la carretera fins arribar al trencall cap a les Coves del Salnitre. En aquest punt continueu per la
carretera direcció a Monistrol. Un cop passat el revolt tancat cap a la dreta atureu-vos al costat dret de la carre-
tera al replà que hi ha davant del talús de la carretera. 

En aquest aflorament, a grans trets hi podem observar tres tipus de roques. 

14.- Quines són? Descriviu els trets més característics de cadascuna. 

15. - Si us fixeu en la part més baixa de l'aflorament veureu una roca de color blanc que dibuixa un plec molt
suau. De quin tipus de plec es tracta? 

16.- Feu un petit esquema que mostri la disposició dels tres tipus de roques. 
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9a parada: Canal d'en Xacó sota l'Ermita de la Salut 
(Reconeixement de les diverses litologies que formen els conglomerats de Montserrat). 

Tornem enrera i agafem el trencall cap a l'Ermita de la Salut que ara ens queda a mà dreta. Comencem a enfi-
lar els materials gresosos de la Formació la Salut. La carretera fa un revolt a la dreta on creua un torrent per un
petit pont. Baixeu al torrent. 

Intenteu reconèixer les diverses litologies que heu observat a les parades anteriors en els materials que hi ha al
fons del torrent (pissarres, gresos vermells, calcàries, dolomies, quars, margues, etc....) 

17.- Quins són els materials que més hi predominen? 

Aquests dipòsits no estan cimentats y per tant no podem parlar de conglomerats. S'anomenen graves.

Els còdols que heu observat en aquesta parada provenen de l'erosió torrencial dels conglomerats que formen la
muntanya de Montserrat. Els torrents que baixen de la muntanya van encaixonats entre parets de roca i tenen
un gran desnivell. Degut a aquest fet amb poca quantitat d'aigua que baixi poden arrossegar els materials ero-
sionats als vessants i transportar-los muntanya avall fins a formar cons de dejecció.

L'aigua dels torrents transporta el material groller (còdols i fragments de roca) com a càrrega de fons mentre
que el material fi (argiles i sorres) el transporta per suspensió-saltació. Durant el trajecte els fragments de roques
van xocant uns contra els altres fent que s'arrodoneixin. Quan el curs d'aigua es desencaixa de les parets de la
muntanya aquest perd la força de transport i diposita tot el material en cons de dejecció. 

10a parada: Peu de l'Ermita de la Salut 
(Observació dels materials en què es troba l'Ermita) 

Agafem les escales que surten just al costat del torrent i pugem cap a l'Ermita de la Salut. Al final de les esca-
les s'arriba a l'àrea d'esplai de la Salut on hi ha una font. Al costat de la font afloren els gresos de la Formació
la Salut. En aquest indret al damunt d'aquests materials s'hi va desenvolupar un con de dejecció que actualment
es troba inactiu. 

Si us gireu i observeu a l'esplanada on hi ha l'àrea d'esplai veureu que aquesta, es troba al damunt d'un con de
dejecció actiu en el que han hagut de canalitzar el torrent que baixa de Montserrat per tal de que cada cop que
plou no s'ompli amb el fang i els còdols que baixen de la muntanya. 

11a parada: Aparcament per autobusos 
(Observació dels sistemes de diàclasis de Montserrat) 

Continueu per la carretera direcció a les Coves. Passada una caseta de fusta hi ha un aparcament. En aquest
indret hi ha un bon aflorament de la Formació gresos de la Salut. Es tracta dels mateixos gresos que hem tro-
bat a la parada 7. 

18.- Tenen el mateix aspecte que els gresos de la parada 7?. Quines diferències presenten? 

Si ara entrem a l'aparcament i ens dirigim cap al torrent fins al petit pont que el creua, podrem veure de ben
aprop les parets conglomeràtiques de Montserrat. 

19.- Quan observeu les parets de conglomerats, que és el que més us crida l'atenció? 
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La formació de la muntanya de
Montserrat

Els conglomerats que formen la muntanya
de Montserrat es van sedimentar al final
d'un riu tot formant un delta en un mar que
s'estenia on actualment trobem la
Depressió de l'Ebre. Els conglomerats
corresponen a les litologies més dures del
delta, ja que les més tobes (gresos i argiles)
que rodejaven els conglomerats es van ero-
sionar pels rius (per exemple el riu Llobregat
a la banda nord). D'aquesta manera, l'ero-
sió dels rius va anar aïllant la massa conglo-
meràtica que forma Montserrat fins a for-
mar una muntanya. 

Posteriorment es va produir un aixecament
del terreny que va produir dues grans famí-
lies de diàclasis verticals a 90º entre si.
Aquestes diàclasis van fragmentar el
paquet conglomeràtic en grans prismes
(figura 8a).

Figura 6: Esquema de formació del relleu montserratí. A. Bloc de conglomerats afectats
per un sistema de diàclasis ortogonal. B. L!aigua de pluja provoca una dissolució del ciment
carbonatat que és més eficaç a les diàclasis que a la part superior dels conglomerats. C.
Finalment la dissolució del ciment carbonatat a les diàclasis aïlla les masses carbonatades
tot formant agulles (Vilaplana, M. et al., 1985). 

12a parada: Carretera d'accés a les coves del Salnitre
(Descripció dels conglomerats de Montserrat) 

Torneu a la carretera i continueu per ella direcció a les Coves. Al cap d'una estona veureu uns afloraments de
conglomerats. Atureu-vos-hi. 

20.- Descriu com són els conglomerats que formen la muntanya. 

21.- Heu reconegut les litologies que hem vist al llarg de les parades de la sortida? A partir d'això què podeu
deduir?. 

Amb el pas dels anys, l'aigua de pluja al caure sobre els conglomerats i escolar-se per les esquerdes va anar dis-
solent el ciment carbonatat dels conglomerats. D'aquesta manera tota l'aigua de pluja s'escola per les esquer-
des provocant la caiguda de còdols (erosió) i un lent eixamplament de les esquerdes de milers d'anys de dura-
da (figura 8b). La dissolució del ciment carbonatat a les parts altes de les agulles provoca l'arrodoniment dels
blocs conglomeràtics fins a conferir-los la silueta que podem veure actualment. Els plans d'estratificació i l'alter-
nança de nivells de gresos on hem vist que s'hi desenvolupa la vegetació, permeten la separació i formació de
boles respecte el cos de l'agulla (figura 8c). 

Al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i a d'altres zones de Catalunya i del món on també hi ha con-
glomerats, no s'han arribat a formar agulles tant espectaculars per què presenten unes fractures més espaiades,
i per tant l'erosió dóna turons arrodonits. 

13a parada: Aparcament al final de la carretera d'accés a les coves del Salnitre
(Fenòmens càrstics a Montserrat, discussió final i preguntes) 

La formació de Coves i Avencs al Parc Natural de Montserrat 

La dissolució dels carbonats que trobem al ciment o en els còdols que formen els conglomerats de Montserrat
per part de l'aigua de pluja produeix fenòmens càrstics. Aquests fenòmens generalment es desenvolupen sobre
roques fàcilment solubles davant d'un àcid, com són les calcaries, les dolomies y les evaporites (guix i sal). El cas
dels fenòmens càrstics en els conglomerats de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i d'altres sistemes conglome-
ràtics que voregen la Depressió de l'Ebre és possible per l'alt contingut en carbonat que tenen tant en els seus
còdols, matriu i ciment. 11



L'aigua de pluja, que ja de per si té cert caràcter àcid, en barrejar-se amb el diòxid de carboni (CO2) atmosfèric
adquireix un grau d'acidesa major. El CO2 es dissol a l'aigua tot formant l'àcid carbònic que dissoldrà la roca en
entrar amb contacte amb ella. La reacció química és la següent: 

CO2 + H2O + CaCO3 Ca2+ + 2HCO-3 

bonat (CaCO3) és de per si insoluble, i el que fa l'aigua de pluja àcida, es transformar el carbonat en bicarbo-
nat càlcic que si que és soluble. Aquest bicarbonat s'incorpora a l'aigua en dissolució. 

Si aquest fenomen el repetim durant molt de temps el que s'origina són cavitats o coves en la massa rocallosa
erosionada químicament. No obstant aquesta reacció química no es produeix únicament en un sol sentit, sinó
que també es dona a l'inrevés. Quan això passa el bicarbonat precipita com a carbonat i genera estalactites i
estalagmites. Les estalactites es formen quan les gotes de l'aigua carregades de bicarbonat gotegen dels sostres
i amb la precipitació dels carbonats generen aquestes formes que desafien la gravetat. Les estalagmites es for-
men al terra de la cova per les gotes d'aigua que cauen del sostre. Quan una estalactita s'uneix amb una esta-
lagmita el que es forma és una columna. 

D'aquesta manera s'han format les coves i els avencs que trobem a la muntanya de Montserrat. La major cavi-
tat de tot el massís és la Cova del Salnitre, encara que al vessant de Collbató n'hi ha d'altres (Cova Freda, Cova
de la Mel, etc...). Els avencs són cavitats verticals entre les que cal citar per la seva profunditat el dels Pouetons
(144 metres). 

Finalment l'aigua que ha generat aquestes formes surt de l'interior de les coves o avencs a partir de surgències
o fonts naturals tot aprofitant esquerdes o discontinuïtats com les que generen les alternances dels nivells argi-
losos on hi trobem la vegetació entre els paquets de conglomerats. 
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