


Resum 
 

La muntanya d’Escornalbou es troba a la comarca del Baix Camp. És geològicament 

interessant perquè està formada per diversos materials d’èpoques diferents. L’objectiu 

d’aquest treball era aconseguir una guia geològica amb caràcter divulgatiu per tal que 

tothom pugui adquirir coneixements sobre la geologia de l’àrea estudiada. La hipòtesi 

que es tenia era que potser la muntanya d’Escornalbou està formada per roques i 

minerals de composició i època de formació molt diversa. El mètode consistí en 

realitzar quatre excursions a la zona estudiada tot recollint mostres i fent fotografies; 

també van cercar-se dades relacionades amb el treball en llibres, articles o pàgines 

web per tal de complementar la informació pròpia. Com a resultats es van escriure 

quatre rutes o itineraris amb una breu explicació del que pot observar-se en aquestes. 

A més, es van elaborar fitxes de les roques i minerals més abundants a la zona 

estudiada, on s’expliquen les seves característiques. També es va fer una entrevista 

amb la família d’un dels últims picapedrers del Baix Camp. La conclusió del treball fou 

que la hipòtesi inicial es va complir. 

 
Resumen 

 

La montaña de Escornalbou se encuentra en la comarca del Baix Camp. Es 

geológicamente interesante porqué está compuesta por diversos materiales formados 

en épocas distintas. El objetivo de este trabajo era realizar una guía geológica con 

carácter divulgativo para que cualquier persona pueda aprender sobre la geología del 

área estudiada. La hipótesis que se tenia era que quizás la montaña de Escornalbou 

está formada por rocas y minerales de composición y épocas de formación muy 

diversas. El método consistió en realizar cuatro excursiones a la zona estudiada para 

recoger muestras y sacar fotografías; también se buscaron datos interesantes 

relacionados con el trabajo en libros, artículos y páginas web para complementar la 

información propia. Cómo resultados se escribieron cuatro rutas o itinerarios con una 

breve explicación de lo que puede observarse en ellas. Además se elaboraron fichas 

de las rocas y minerales más abundantes a la zona estudiada, dónde se explican sus 

características. También se hizo una entrevista con la familia de uno de los últimos 

canteros del Baix Camp. La conclusión del trabajo fue que la hipótesis inicial se 

cumplió. 

 



Abstract 
 

The mountain of Escornalbou is in the region of Baix Camp. It is geologically 

interesting because it is compound by different materials that were formed in different 

ages. The objective of this work was writing a geologic guide to disclose to all people 

who want to learn about the geology of the studied area. The hypothesis was that 

maybe the mountain of Escornalbou is formed by rocks and minerals with a very 

different composition and formation age. The method consisted in do four excursions to 

the studied region to pick up samples and take pictures. Some information was 

searched in books, articles and webpages for complement the own information. As 

results, four routes or itineraries were written with brief information of what is possible 

to watch in these excursions. Some cards of the rocks and minerals that abound more 

in this area with their characteristics where written too. An interview with the family of 

one of the lasts stonemasons of the region of Baix Camp was done too. The 

conclusion of this research work was that the initial hypothesis was true. 
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1. Introducció 
 

Aquest treball de recerca és un itinerari geològic de la muntanya d’Escornalbou i dels 

seus voltants que té un caràcter divulgatiu i un nivell capaç de ser entès per tothom. 

 

Es va decidir fer aquest estudi per poder treballar amb temes relacionats amb el medi 

natural. L’ésser humà pot aprendre molt de la naturalesa ja que aquesta ha demostrat 

en diverses ocasions que pot ser el model a seguir quan es parla d’obres mundialment 

famoses construïdes per l’ésser humà. Alguns dels exemples més clars d’inspiració en 

el medi natural són sobretot obres arquitectòniques molt importants, com per exemple 

les de Gaudi, qui va inspirar-se diverses vegades en la natura per construir coses com 

la Pedrera o el parc Güell. 

 

Un altre dels motius pels quals es va triar fer-lo és per poder aprendre a fer treballs de 

camp relacionats amb la geologia, ja que és interessant poder fer una feina dinàmica 

en la qual s’hagin de fer excursions i sortides al medi natural. 

 

El que es vol aconseguir és fer una guia geològica de la zona estudiada per tal de que 

tothom pugui gaudir de la geologia, la historia o els paisatges que pot oferir aquesta 

zona de la serra de l’Argentera. La muntanya d’Escornalbou té una geologia 

heterogènia molt atractiva per qui li agrada l’estudi de les roques i gràcies a aquest 

treball es podrà aprendre molt sobre la riquesa geològica de la muntanya i les zones 

del seu voltant, a més de que poder compartir la informació obtinguda amb tothom qui 

tingui interès per tal que qualsevol persona pugui gaudir de la muntanya tot adquirint 

coneixements interessants sobre aquesta. 

 

Al cim de la muntanya hi ha el Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou i és 

interessant el fet que aquest es trobi al turó de Santa Bàrbara, perquè és una 

edificació històrica i emblemàtica que està en un entorn natural important. L’estudi de 

la fortalesa medieval aportarà dades de caire historicoartístic que complementaran els 

coneixements geològics de l’entorn. 

 

Per tal de fer aquesta guia, el que es vol fer és estudiar els diferents materials que 

formen la muntanya d’Escornalbou i les zones del seu voltant. Per aconseguir aquesta 

informació s’hauran de fer excursions a la muntanya per tal de fer fotografies de tot el 

que sembli interessant, tot recollint mostres de les roques que puguin ser útils. També 
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es vol buscar informació sobre els diferents usos que se li poden donar als materials 

que es trobaran, per exemple, si són materials que es poden utilitzar en construcció, 

materials que poden convertir-se en roques ornamentals, etc. 

 

Per complementar tota la informació que es trobarà i per afegir dades interessants, se 

n’hauran de cercar més. Poden trobar-se en llibres que tractin temes relacionats amb 

aquest treball o que puguin aportar informació rellevant, la qual pot ajudar a redactar 

un millor treball. A més, també es poden trobar moltes pàgines web d’on es pugui 

obtenir informació interessant. També es podria trobar informació de primera mà sobre 

els diferent usos de les roques entrevistant a gent que treballi amb elles i faci obres 

arquitectòniques, esculturals, etc. En relació amb la geologia de la muntanya pot 

trobar-se molta informació en mapes geològics o topogràfics. A més, es poden trobar 

documents o articles útils sobre la història i la formació de la muntanya d’Escornalbou i 

del Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou. 

 

La hipòtesi que es té és: potser a la muntanya d’Escornalbou es trobaran diversos 

tipus de roques, les quals s’han format en diferents períodes i segurament tinguin una 

composició totalment diferent les unes amb les altres. 
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2. Resum fonament teòric 
 

El fonament teòric es troba a l’annex 1 perquè és allí on realment és fonamental que hi 

sigui, ja que és una secció necessària per poder entendre les altres parts de l’annex 1. 

 

Tot i que el fonament teòric no es trobi en aquest apartat, a continuació es pot veure 

un breu resum d’aquest. 

 

Aquest treball de recerca és un itinerari geològic de la muntanya d’Escornalbou, també 

anomenada turó de Santa Bàrbara o de la Mola, i de les zones del seu voltant. 

Aquesta muntanya es troba a Catalunya (Espanya), més en concret, a la comarca del 

Baix Camp, a la província de Tarragona i forma part de la Serra de l’Argentera. 

 

Les paraules necessàries per entendre aquest treball són: roca, mineral, sòlid, 

inorgànic, estructura atòmica ordenada, agent geològic, erosió i meteorització. 

 

Les roques es divideixen en tres grans grups: sedimentàries (detrítiques, de 

precipitació química o bioquímica i organògenes), metamòrfiques i ígnies o 

magmàtiques (plutòniques, volcàniques i filonianes). 

 

Els materials que es troben a la zona estudiada són: Filons de pòrfirs granodiorítics 

(Carbonífer-Permià), granodiorites i granits alcalins (Carbonífer-Permià), gresos i 

pissarres amb nivells de conglomerats afectats per metamorfisme de contacte 

(Carbonífer-Permià) i materials sedimentaris creats durant les fàcies Buntsandstein i 

Muschelkalk. A la figura 2.1 es pot veure la distribució dels materials de la muntanya 

d’Escornalbou. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1. Esquema de la muntanya d’Escornalbou. 

Llegenda: 1= Materials formats al Triàsic Inferior (fàcies Buntsandstein), roques sedimentàries. 

2= Materials formats al Paleozoic (Carbonífer), roques metamòrfiques i ígnies. 

Font: font pròpia. 

1 

2 

---> Castell 
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El Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou està format per dos antics edificis 

medievals: el monestir de Sant Miquel i el castell, construït sobre les restes d’una 

fortalesa romana. A pocs metres de la fortalesa es troba l’ermita de Santa Bàrbara. 

Tots tres edificis estan construïts bàsicament de gres. 

 

El Castell-Monestir d’Escornalbou va ser la llar de diversos religiosos durant més de 

sis-cents anys, però actualment està deshabitat. El 1912, Eduard Toda va remodelar el 

castell per allotjar-hi una família burgesa, la qual va modificar l’edificació històrica. 

 

En conseqüència de les constants modificacions i saquejos que ha anat patint el 

castell al llarg del temps, actualment de l’antic monestir de Sant Miquel només en 

conservem l’església romànica, junt amb la sala capitular i el claustre. Del castell, 

tenim una biblioteca i objectes de l’època contemporània. 
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3. Metodologia 
 

3.1 Excursions a la zona estudiada 
 

Per poder dur a terme aquest itinerari geològic, s’han fet diverses excursions a la serra 

l’Argentera, concretament a la muntanya d’Escornalbou i a les zones del seu voltant. 

En aquest apartat hi ha la metodologia del treball sense especificar les roques 

trobades o les fotografies fetes, ja que aquestes s’esmentaran posteriorment en els 

resultats. A més, per complementar les sortides descrites a continuació també es 

buscà informació relacionada amb el treball en llibres, articles i pàgines web. 

 

La zona estudiada és la que pot veure’s al mapa topogràfic de la figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1. Mapa topogràfic de la zona on s’han de fer les excursions. 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 

Per poder dur a terme el treball, es van fer quatre excursions a la zona estudiada. 
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Les excursions que van fer-se són: 

• Carretera TP-3211, des de Riudecanyes fins al Castell-Monestir de Sant Miquel 

d’Escornalbou. 

• Cim de la muntanya d’Escornalbou i el Castell-Monestir de Sant Miquel 

d’Escornalbou. 

• Mines properes a la carretera TP-3211. 

• Sender que uneix el Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou amb el 

poble de l’Argentera. 

 

A més, també va fer-se una excursió pel poble de l’Argentera juntament amb la família 

de Jaume Torroja, un dels últims picapedrers del Baix Camp. Durant l’excursió se li va 

fer una entrevista a la família, tot fent fotografies del poble (veure annex 3). 

 
3.1.1. Excursió 1: carretera TP-3211, des de Riudecanyes fins al 
Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou 

 
La primera excursió que es va fer va consistir en seguir la carretera TP-3211, que és 

una carretera que va des del poble de Riudecanyes fins al Castell-Monestir de Sant 

Miquel d’Escornalbou. La sortida començà al pantà de Riudecanyes i acabà just quan 

finalitza el terreny asfaltat, és a dir, al pàrquing que hi ha al cim de la muntanya 

d’Escornalbou. El mitjà de transport utilitzat fou el cotxe i, al mateix temps que es 

realitzava aquesta sortida, s’anaven fent diverses parades per recollir mostres i fer 

fotografies de tot el que semblava geològicament interessant. 

 

La primera parada que es va fer va ser tot just sortint del poble de Riudecanyes per 

veure el pantà de Riudecanyes, un embassament artificial que té capacitat per 

emmagatzemar fins a 5’3 hm3 d’aigua. 

 

Al llarg de tot el recorregut es poden veure terres conreades on per evitar el fort 

pendent característic d’un terreny muntanyós, s’havien construït bancals per tal de 

maximitzar la producció agrícola dels olivers que hi estaven plantats. Els bancals són 

trossos de terra plana conreada, limitada per marges o rases i que s’han construït per 

l’acció de l’ésser humà amb la finalitat de disminuir el pendent de la muntanya. Es va 

efectuar una parada per observar-los i resultà que estaven fets a partir de roques 

apilades. Una cosa similar és la que es va trobar després de reprendre el trajecte: una 
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paret feta a partir de roques enganxades amb ciment, la qual tenia la mateixa funció 

que els bancals. 

 

Durant tot el trajecte es poden trobar diversos filons, que són dipòsits o jaciments 

minerals que es troben en fractures d’algunes roques. Uns dels filons més clars que es 

poden trobar a la carretera TP-3211 són els que poden veure’s a la figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2. Fotografies de dos filons que es poden veure a la carretera TP-3211. 

Font: font pròpia. 
 

Al llarg de tot el recorregut es poden veure diferents materials damunt dels quals s’ha 

construït la carretera TP-3211. El sòl damunt el qual s’ha construït la carretera pot ser 

rocós o arenós. 

 
3.1.2. Excursió 2: cim de la muntanya d’Escornalbou i el 
Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou 
 

La següent excursió que va dur-se a terme va ser al cim de la muntanya 

d’Escornalbou. Durant aquesta sortida es va entrar al Castell-Monestir de St. Miquel 

d’Escornalbou, ja que aquest es troba al cim de la muntanya i és un lloc emblemàtic 

del municipi. 

 

Aquesta excursió començà allà on va acabar-se l’anterior, és a dir, al pàrquing asfaltat 

que es troba al cim de la muntanya d’Escornalbou, què és on s’acaba la carretera TP-

3211. Al pàrquing poden veure’s dos cartells informatius sobre la fauna i la flora dels 

boscos de la muntanya d’Escornalbou. 

 

Primer es va caminar fins arribar al mirador de la muntanya que es troba al turó de 

Puigferràs, un turó a pocs metres de l’aparcament en direcció NE. Per accedir-hi és 
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necessari seguir un sender de terra, el qual està envoltat d’unes roques de color gris 

blanquinós. 

 

Des del mirador del turó de Puigferràs es té una vista general del Castell-Monestir de 

St. Miquel d’Escornalbou i del pàrquing asfaltat on s’acaba la carretera TP-3211. 

 

 
Figura 3.3. Fotografia del pàrquing i del Castell vistos des de el mirador de Puigferràs. 

Font: font pròpia. 

 

A més, des del mirador pot apreciar-se un torrent pel qual circula l’aigua que cau quan 

plou. 

 

Després de pujar al mirador del turó de Puigferràs, es tornà al pàrquing asfaltat i 

posteriorment, va seguir-se un sender de terra vermella que es troba en direcció SW 

des de l’aparcament. Aquest sender condueix al Castell-Monestir de St. Miquel 

d’Escornalbou. 

 

Seguint el sender van trobar-se diverses roques, algunes de les quals superaven els 

5m de diàmetre. Aquestes estaven formades per clastes enganxats entre si gràcies a 

un ciment. Fou sorprenent que pels voltants del sender hi havia moltes d’aquestes 

roques de mida tant gran i que tenien un color blanquinós, alguna de les quals estava 

partida per una falla. A la figura 3.4 es pot veure una d’aquestes roques en la qual 

poden apreciar-s’hi els clastes que la formen. 
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Figura 3.4. Fotografia d’una roca de més de 4m de diàmetre (esquerra) i fotografia on es poden apreciar 

les diferents partícules que formen aquestes grans roques (dreta). 

Font: font pròpia. 

 

Quan es va arribar al final del sender, es va poder entrar al Castell-Monestir de St. 

Miquel d’Escornalbou. Aquesta edificació està construïda quasi en la seva totalitat 

d’una roca que la gent del municipi anomena pedra vermella. 

 

El primer que hi ha quan s’entra al complex medieval és un poema gravat en pedra de 

Ramon Muntanyola titulat Nadala d’Escornalbou i més endavant es pot veure el 

monestir de St. Miquel, juntament amb altres edificis. Fent un tomb per tota la fortalesa 

medieval pot comprovar-se que està construïda pràcticament en la seva totalitat pel 

mateix material i el que fa lògic que sigui així, és que aquest abunda al cim de la 

muntanya d’Escornalbou. Fou sorprenent veure que moltes d’aquestes roques estan 

erosionades, sobretot les que es troben en les parts més descobertes del turó de 

Santa Bàrbara. 

 

Des del cim de la muntanya d’Escornalbou es poden apreciar diverses roques, així 

com pics d’altres muntanyes de la Serra de l’Argentera. Aquí s’acabà l’excursió del cim 

de la muntanya d’Escornalbou i el Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou. 

 
3.1.3. Excursió 3: mines properes a la carretera TP-3211 
 

La següent excursió que es va dur a terme va consistir en buscar les mines properes a 

la carretera TP-3211. Va utilitzar-se un cotxe com a mitjà de transport, tot i que una 

gran part de la sortida es va haver de fer a peu. Per poder dur a terme aquesta sortida, 

primer van buscar-se les mines en un mapa. 
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Figura 3.5. Mapa del tram de la carretera TP-3211 més proper al Castell-Monestir i els seus voltants. Al 

mapa es poden apreciar les mines properes a la fortalesa medieval marcades amb els números 1, 2 i 3. 

Font: Wikiloc. 

 

Les mines que es van estudiar poden apreciar-se en el mapa de la figura 3.5 amb els 

números 1, 2 i 3. Per començar, es va sortir del poble de Riudecanyes seguint la 

carretera TP-3211 en direcció al Castell-Monestir. 

 

La primera parada que es va dur a terme va ser aproximadament al quilòmetre 3 per 

buscar la mina número 1, que es troba a prop d’un sender que comunica amb la 

carretera TP-3211, tal i com es veu a la figura 3.5, tot i que per arribar-hi s’ha de 

caminar uns quants metres per dintre del bosc. El primer que es va trobar va ser un 

profund forat, el qual fou un pou de la mina. Aquest pou va ser difícil de trobar, ja que 

quasi bé no es veu a causa de la densa vegetació que l’envolta. A pocs metres del pou 

es va trobar l’escombrera de la mina que estava plena de roques extretes del subsòl, 

les quals contenien diferents minerals de colors i formes molt diversos. Es va trobar 

una roca molt sorprenent en la que poden apreciar-s’hi perfectament les diferents 

capes de materials que la formen. A pocs metres del pou hi ha una caseta mig 

enderrocada, la qual formava part del complex de la mina 1. 

 

Posteriorment, es va prosseguir amb l’itinerari seguint per la carretera TP-3211. La 

següent parada que es va fer va ser en un pàrquing que es troba aproximadament al 

Km 4, on es va estacionar el cotxe. A partir d’aquí tota la resta de la sortida va fer-se a 

peu, ja que s’havia de penetrar al bosc. La segona mina que va buscar-se va ser la 

mina 2, la qual es troba a uns quants metres del pàrquing. No hi ha senders ni camins 

que condueixin a ella, per tant haver-se de penetrar dintre del bosc i obrir-se pas entre 

una densa vegetació. La mina 2 va resultar molt difícil de trobar, ja que l’únic que es 
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conserva d’aquesta és l’escombrera on es trobaren diversos tipus de roques i minerals 

extrets del subsòl. 

 

Per acabar, va buscar-se la mina 3. Aquesta mina es troba en sentit contrari a la 2 i 

diferint d’aquesta, a la mina 3 s’hi pot accedir seguint un sender que la comunica amb 

la carretera TP-3211. El més sorprenent d’aquesta mina és que encara es pot veure 

l’entrada que comunica el subsòl amb l’exterior, que està al costat d’una caseta 

construïda amb maons i ciment. 

 

A pocs metres de l’entrada de la mina es troba l’escombrera d’aquesta, on hi ha un 

munt de minerals i roques extrets del subsòl que tenen colors i formes molt diversos. 

 

Aquí s’acabà l’excursió a les mines properes a la carretera TP-3211. 

 
3.1.4. Excursió 4: sender que uneix el Castell-Monestir de Sant 
Miquel d’Escornalbou amb el poble de l’Argentera 
 

L’última excursió que es va realitzar va consistir en seguir a peu el sender que uneix el 

Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou amb el poble de l’Argentera. Aquesta 

excursió començà al pàrquing asfaltat on acaba la carretera TP-3211, que es troba al 

cim de la muntanya d’Escornalbou. Abans d’entrar al sender es pot veure un cartell 

amb un mapa que senyala el recorregut a seguir. 

 

Quan ja va començar el recorregut, ja van poder-se trobar moltes roques de mides i 

colors molt diversos. Al cim de la muntanya es van trobar sobretot roques de tipus 

arenós semblants a les de la figura 3.4, tot i que la seva mida oscil·lava entre 3 cm i 30 

cm de diàmetre. Més endavant, aquestes roques ja no eren tant abundants i es 

trobaven un altre tipus de materials. 

 

Al cap d’una estona d’abandonar el pic del turó de Santa Bàrbara es trobaven roques 

molt diferents de les que hi havia al cim. Seguint el recorregut, es van trobar moltes 

més roques i minerals, alguns dels quals van prendre’s com a mostra i a més, també 

va trobar-se un possible fòssil. Quan es va arribar al poble de l’Argentera es va visitar 

la mina d’argent que es troba al seu costat. Aquesta mina ha estat molt saquejada al 

llarg de la història i ara només s’hi troba una caseta abandonada mig enderrocada. 
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3.2. Fitxes tipus o model 
 

En l’apartat de resultats també apareixen diverses fitxes on s’expliquen les 

característiques de les roques i dels minerals més abundants a la muntanya 

d’Escornalbou i a les zones del seu voltant. Es van fer unes taules model per tal 

d’omplir-les amb la informació trobada, aquestes poden veure’s a continuació. 

 

3.2.1. Fitxa model de roques 
 

Nom de la roca:  

Fotografia de la roca. 
Font: 

 

Descripció: 

 

 

Roca trobada al núm.: 

 

Classificació: Erosionabilitat:  

Època de formació: 
Altura a la qual s’ha 

trobat: 
Permeabilitat: 

 

Composició: 

 
 

Figura 3.6. Taula que serveix de model per a les fitxes de les roques que es troben en l’annex 1. 

Font: font pròpia. 
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3.2.2. Fitxa model de minerals 
 

Nom del mineral: 
Fotografia feta amb lupa binocular: Fotografia del mineral: 

 
Font: 

 
Font:  

 

 

Descripció: 

 

Fórmula química: Classificació: 

 

Duresa: en l’escala 

de Mohos. 

 

 

Mena de: 

 

Tenacitat:  

 

Color:  

 

Diafanitat: 

 

Altres característiques:  

 
 

Figura 3.7. Taula que serveix de model per a les fitxes dels minerals que es troben en l’annex 1. 

Font: font pròpia. 
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4. Resultats 

 
La finalitat d’aquest treball de recerca és aconseguir un itinerari geològic de la 

muntanya d’Escornalbou i dels seus voltants amb el qual tothom pugui disfrutar de la 

geologia, la historia o els paisatges que ens pot oferir aquesta zona de la Serra de 

l’Argentera. Amb aquest itinerari geològic es poden adquirir molts coneixements sobre 

la muntanya. Les explicacions i dades relacionades amb la geologia estan 

complementades amb la història del Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou 

així com amb diverses rutes i excursions que poden fer-se per gaudir del paisatge i 

l’entorn d’aquesta regió. 

 

Aquest treball consisteix en un llibre o dossier que es pugui portar a sobre mentre es 

passeja per la muntanya, sense necessitat de dur aquest treball de recerca, ja que 

això el faria menys manejable. Per aquesta raó els resultats d’aquest treball de recerca 

es mostren en l’annex 1 (vegeu annex 1) i estan impresos a doble cara. L’entrevista a 

la família d’un dels últims picapedrers de la comarca es mostra en l’apartat 4.2. 

 

A continuació hi ha un resum dels resultats que apareixen a l’annex 1. 

 
4.1. Resum de l’annex 1 
 

A l’annex 1 hi ha el fonament teòric d’aquest treball de recerca (resumit a l’apartat 2). 

També hi ha les quatre excursions explicades en l’apartat de metodologia, però 

convertides en itineraris on s’especifiquen les roques i els minerals que poden trobar-

se a cadascuna d’elles, així com també hi ha els mapes d’aquestes i diverses 

fotografies del que es pot veure a cada sortida. A més, hi ha unes fitxes de les roques i 

minerals més abundants a la muntanya d’Escornalbou i a les zones del seu voltant. 

 

A les figures 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 es poden veure els mapes de les excursions descrites 

en l’annex 1. 
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Figura 4.1. Mapa de l’itinerari 1. 

Font: Wikiloc. 

 

 
Figura 4.2. Mapa de l’itinerari 2 on es veuen els punts d’interès marcats amb una bandera. 

Font: Wikiloc 

 

 
Figura 4.3. Mapa d’itinerari 3, on es veuen els punts d’interès marcats amb una bandera. 

Font: Wikiloc. 

 

 
Figura 4.4. Mapa de l’itinerari 4. 

Font: Wikiloc. 
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4.2. Entrevista amb la família d’un dels últims 
picapedrers del Baix Camp 

 

Un picapedrer és aquell operari que treballa la pedra que ha d’ésser emprada en 

construcció. Per aquest motiu, un picapedrer ha de conèixer els diferents usos que 

podem donar-li a cada roca. 

 

Un dels objectius d’aquest treball de recerca és saber la utilitat de les roques de les 

muntanyes d’Escornalbou i dels seus voltants. Per aquest motiu es va contactar amb 

la família Torroja, la família d’en Jaume Torroja, un dels últims picapedrers de la 

comarca del Baix Camp. Es va entrevistar a la Cecilia Quicos, vídua del picapedrer, i a 

la seva filla, Carme Torroja per saber en què consistia el seu ofici. Es van fotografiar 

algunes de les obres del picapedrer, la majoria d’elles repartides per tot el poble de 

l’Argentera. 

 

En Jaume Torroja vivia al poble de l’Argentera, on es poden apreciar nombroses 

labors dutes a terme per ell com, per exemple, l’arc fet a partir d’una roca anomenada 

gres que forma l’entrada de l’Ajuntament del poble, construït pel mateix picapedrer. 

 

 
Figura 4.5. Fotografia de l’ajuntament de l’Argentera. 

Font: font pròpia. 
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• Quins són els materials que més utilitzava en construcció el Sr. Torroja? 

 

Les roques més utilitzades per el senyor Torroja en construcció són el gres, el 

conglomerat i el granit rosat, tres roques abundants a les muntanyes de l’Argentera. 

 

 
Figura 4.6. Fotografies d’una mostra de gres (esquerra), conglomerat (centre) i d’una mostra de granit 

rosat (dreta). 

Font: font pròpia. 

 

El gres és una roca sedimentària detrítica classificada com a arenita. És una roca 

formada per grans d’arena els quals han estat transportats en forma de partícules 

sòlides pels agents geològics externs. Les partícules que formen el gres tenen un 

diàmetre entre 2 mm i 1/16 mm. 

 

El conglomerat és una altra roca sedimentària detrítica, però aquesta està classificada 

com a rudita. El conglomerat està format per diverses partícules de diàmetre superior 

a 2mm (grava, còdols i blocs) les quals s’han cimentat a partir de la diagènesi. El Sr. 

Torroja anomenava pedra de pècol al conglomerat ja que anomenava pècol a cada 

partícula que formava la roca. 

 

El granit rosat és una roca ígnia classificada com a plutònica. La seva formació té lloc 

a l’interior de l’escorça terrestre, on el magma s’ha refredat molt lentament. És una 

roca amb textura granuda, és a dir, una roca formada per cristalls de mides molt 

semblants. 

 

• D’on obtenia aquestes roques el senyor Torroja? 

 

El senyor Torroja obtenia les roques necessàries per treballar a les zones properes al 

poble de l’Argentera. El picapedrer feia excursions per buscar les roques que 

necessitava per la muntanya i amb l’ajuda d’un tractor i un remolc les transportava fins 
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al poble, on tenia un magatzem on guardava totes les eines necessàries per treballar 

la roca. Si la roca era molt gran, aleshores l’havia de partir en trossos mes petits. 

 

• Amb quines eines treballava les roques el senyor Torroja? 

 

El senyor Torroja treballava amb diverses eines. Tenia un munt d’eines, tantes que no 

les podem anomenar totes, ja que cadascuna tenia una funció diferent. Però les més 

utilitzades eren martells, malls, escarpes de diverses mides i punxons, entre altres.  

 

 
Figura 4.7. Fotografia d’algunes de les eines més utilitzades pel picapedrer. Es veuen punxons, escarpes, 

falques i un martell. 

Font: font pròpia. 

 

Pels treballs més delicats, per exemple gravar un dibuix en una roca, utilitzava 

punxons de metall amb punta de diamant, mentre que per donar forma rectangular a 

una roca, com les llambordes del paviment de la figura 4.7, utilitzava les diferents 

escarpes que tenia. 

 

Per trencar roques molt grans en trossos més petits utilitzava el mall i les falques que 

poden veure’s a la figura 4.8. Primer s’havia de col·locar un d’aquests utensilis al mig 

de la roca (en la direcció de les vetes si és una roca metamòrfica) i aleshores se li 

havia de donar-li un fort cop amb el mall. La roca es partia per la meitat d’aquesta 

manera. 
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Figura 4.8. Fotografia de dues falques per partir roques. 

Font: font pròpia. 

 

• Quines obres ens ha deixat el Sr. Torroja? 

 

El Sr. Torroja ens ha deixat un munt d’obres, ja que va treballar de picapedrer durant 

tota la seva vida. La majoria de treballs va fer-los al poble de l’Argentera, però també 

va deixar-nos el seu llegat en molts altres municipis de la comarca. La major part de 

monuments arquitectònics de l’Argentera van ser construïts per ell, però també podem 

observar la seva labor en quasi tot el paviment del poble.  

 

A més de construir, en Torroja també arreglava coses fabricades per picapedrers 

anteriors a ell, coses que s’havien deteriorat amb el pas del temps a causa, de l’erosió. 

 

Les obres arquitectòniques més importants del picapedrer són: les arcades de la 

façana de l’Ajuntament del poble, la font, el bar del poble i les escales que condueixen 

a la piscina. A més, per tot el poble podem trobar papereres i murs de pedres, 

òbviament també ho va fer en Jaume Torroja. A les figures 4.9 i 4.10 es poden 

observar fotografies d’aquestes creacions. 
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Figura 4.9. (d’esquerra a dreta) Fotografies de l’Ajuntament de l’Argentera, el bar de l’Argentera i la font 

del poble. Obres del Sr. Torroja. 

Font: font pròpia. 

 

 
Figura 4.10. (d’esquerra a dreta) Fotografies d’una paperera, d’un mur i d’unes escales de l’Argentera. 

Obres del Sr. Torroja. 

Font: font pròpia. 

 

El picapedrer també va construir l’estructura que aguanta l’escultura d’Eduard Toda, 

diplomàtic, egiptòleg, escriptor i veí de l’Argentera. 

 

	  
Figura 4.11. Fotografia del monument a E. Toda. 

Font: font pròpia. 
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Però una de les seves aficions, sobretot als últims anys de la seva vida, era fer obres 

ornamentals. Passejant pel poble podem veure diverses places que tenen un dibuix al 

centre. Aquests dibuixos estan fets mitjançant la mateixa tècnica que ha estat 

emprada per construir els carrers, és a dir, col·locar roques de mides semblants i 

enganxar-les amb ciment. 

 

 
Figura 4.12. Fotografies de tres places de l’Argentera construïdes per J. Torroja. 

Font: font pròpia. 

 

També feia treballs de precisió, com per exemple, escuts gravats en pedra, com els 

que poden veure’s a la figura 4.13. 

 

 
Figura 4.13. (d’esquerra a dreta) Escut de l’Argentera, escut del RCD Espanyol i rosa de Reus. Obres de 

J. Torroja. 

Font: font pròpia. 

 

• Quina va ser la primera obra d’en Jaume Torroja? 

 

La primera obra del picapedrer va ser una petita columna de poc més de mig metre 

d’alçada. 

 

La va fer a partir d’una roca de pedra vermella, és a dir, una roca de gres. Li va costar 

molt de fer, ja que la columna té una forma cilíndrica, i les corbes són una de les coses 

més difícils d’aconseguir si parlem de l’ofici de picapedrer. 
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Figura 4.14. Fotografia de la 1a obra de Torroja. 

Font: font pròpia. 

 

• Qui fou el mestre de Jaume Torroja? 

 

El mestre d’en Jaume va ser un home anomenat Camilo. En Camilo era un vell 

picapedrer que també va deixar diverses obres repartides per l’Argentera, però molt 

poques comparades amb el llegat que ens ha deixat el Sr. Torroja. Una de les obres 

d’en Camilo és una taula feta a partir de pedra de pècol (conglomerat). La taula la 

podem observar avui al costat d’una barbacoa de gres construïda per Torroja en honor 

al seu mestre.  

 

 
Figura 4.15. Fotografies de la barbacoa de gres construïda per Torroja (esquerra) i de la taula d’en 

Camilo al costat de la barbacoa (dreta).gags 

Font: font pròpia. 

 

El Sr. Torroja va començar a treballar a una pedrera propera a l’Argentera, fins que va 

decidir iniciar-se en l’ofici de picapedrer fent llambordes pel paviment dels carrers del 

poble, on va decidir començar la seva nova feina. 
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• Quins són els principals problemes o inconvenients relacionats amb les roques en 

l’ofici de picapedrer? 

 

Els problemes de treballar amb roques són diferents per a cada tipus de material. El 

principal problema del gres és que s’erosiona molt fàcilment perquè és una roca 

formada per grans de sorra enganxats entre si. Per això, en els carrers de l’Argentera 

podem veure irregularitats en el paviment de gres, a causa del pas de les persones, al 

vent o a l’aigua de la pluja, que han meteoritzat la roca. 

 

L’inconvenient del conglomerat, també anomenat pedra de pècol, és que està format 

per roques de mides diferents enganxades entre si amb un ciment. Si intentes polir el 

conglomerat, cauran les roques superficials que estiguin més mal enganxades, deixant 

un forat en el lloc on estaven dipositades. Aquests forats no agraden als picapedrers, 

que es passen un munt d’hores intentant que el conglomerat tingui el mínim de forats i 

una superfície el més llisa possible. 

 

El problema del granit rosat és que és una roca molt difícil de treballar per la seva 

duresa. El granit era la roca que més oscava i feia malbé les escarpes i els punxons 

dels picapedrers. 

 

 
Figura 4.16. Imatge d’en Jaume Torroja. 

Font: Revista del Nou Diari, número 25. Pàgina 25. 
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6. Conclusions 

 

Aquest treball de recerca ha consistit en elaborar un itinerari geològic de la muntanya 

d’Escornalbou i de les zones del seu voltant. el motiu d’aquest estudi sempre ha estat 

treballar damunt del camp per tal d’estudiar els diferents materials que formen la 

muntanya d’Escornalbou i les zones del seu voltant. Per aconseguir aquesta 

informació van realitzar-se diverses excursions a la muntanya per poder fer fotografies 

i recollir mostres de tot allò que fos interessant. També es buscaren dades 

complementàries en llibres, mapes i pàgines web per tal de millorar-lo. 

 

A més, es volia cercar informació sobre els diferents usos que se li poden donar als 

materials trobats, per exemple, si són materials que s’utilitzen en la construcció, 

materials que poden convertir-se en roques ornamentals, etc. 

 

Els objectius que es plantejaven s’han complert i l’itinerari geològic de la muntanya 

d’Escornalbou i de les zones del seu voltant pot veure’s en l’annex 1. Aquest 

consisteix en quatre rutes que poden dur-se a terme en aquesta regió, i amb les fitxes 

de les roques i dels minerals més abundants a l’àrea estudiada. 

 

La hipòtesi inicial era: potser a la muntanya d’Escornalbou podien trobar-se diversos 

tipus de roques, les quals s’han format en diferents períodes, amb una composició 

totalment diferent les unes amb les altres. Aquesta hipòtesi s’ha complert, ja que s’han 

trobat minerals i roques molt diverses i d’èpoques diferents. 

 

Totes les dades trobades es van classificar i ordenar amb la finalitat d’obtenir un 

itinerari geològic de la zona estudiada amb caire divulgatiu per tal de que tothom pugui 

gaudir de la geologia, la historia o els paisatges que ofereix aquesta zona de la serra 

de l’Argentera. Aquesta guia geològica s’ha aconseguit, i pot veure’s en l’annex 1. 

També s’ha fet una entrevista a la família d’un dels últims picapedrers de la comarca 

del Baix Camp, en Jaume Torroja, la qual complementa l’itinerari geològic ja que 

aporta informació de les utilitats que se li poden donar a les roques que es troben a la 

muntanya d’Escornalbou. 

 

Les excursions dutes a terme són: carretera TP-3211, des de Riudecanyes fins al 

Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou; cim de la muntanya d’Escornalbou i el 

Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou; mines properes a la carretera TP-
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3211; sender que uneix el Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou amb el poble 

de l’Argentera. 

 

A la zona estudiada hi ha tres tipus de roques: sedimentàries (que es troben al cim del 

turó de Santa Bàrbara) i metamòrfiques i ígnies (que es troben a la resta de la 

muntanya). Les fitxes de roques que es poden trobar a l’annex 1 són de: gres, 

conglomerat, calcària, metagres, quarsita, pissarra, esquist i granit. 

 

A la muntanya d’Escornalbou i a les zones del seu voltant també s’hi troben minerals 

en estat pur. Els minerals més abundants en aquesta regió són: baritina, limonita, 

quars, argent, siderita i pirolusita dendrítica. 

 

Les roques de les muntanyes de l’Argentera i dels seus voltants són molt útils en 

matèria de construcció, a més de ser roques utilitzades per fer escultures, gravats i 

altres ornaments. Tal i com es pot veure en l’entrevista a la família del Sr. Torroja, les 

roques més utilitzades pels antics picapedrers eren el gres (pedra vermella), el 

conglomerat (pedra de pècol) i el granit rosat. Totes tres roques tenen els seus 

avantatges i els seus inconvenients, però amb totes tres es poden fer construccions 

espectaculars.  

 

Aquest treball s’ha dut a terme perquè el turó de Santa Bàrbara és una muntanya molt 

interessant geològicament i és satisfactori el fet de que gràcies a aquest itinerari, la 

gent que no està gaire relacionada amb els estudis d’àmbit geològic pugui aprendre i 

entendre millor aquesta zona. 

 
6.5. Valoració personal 

 

Durant l’elaboració del treball se m’han presentat diversos reptes. Inicialment pensava 

que trobaria molta informació útil en llibres, articles i pàgines web, i n’hi ha, però 

sorprenentment aquesta no és gaire abundant. Això ha fet que hagi dedicat força 

temps a cercar i organitzar dades útils, si bé aquesta tasca no ha afectat als resultats. 

Una altra incidència fou pensar que trobar les mines seria fàcil, i en realitat trobar-les 

fou una labor complicada. 
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Com a propostes de millora es podrien realitzar més excursions a la zona estudiada, a 

més d’augmentar unes quantes hectàrees la superfície d’estudi, ja que així aquest 

treball estaria més complert i es tindria més informació sobre la serra de l’Argentera. 

 

Durant el procés de recerca he après molt sobre la geologia de la muntanya 

d’Escornalbou i de les zones del seu voltant, ja que s’ha realitzat un estudi interessant 

sobre les roques que formen aquesta àrea. També s’han realitzat unes rutes naturals 

molt boniques, les quals ajuden a adquirir molts coneixements sobre el medi d’aquesta 

regió. 

 

Com a reflexió personal, aquest treball m’ha permès penetrar molt més en el món de 

la geologia, i m’ha servit per entendre i aprendre nous coneixements d’aquest àmbit. 

Realitzar aquest itinerari també m’ha permès fer un estudi emprant mètodes 

innovadors per mi. En definitiva, aquest treball de recerca m’ha enriquit molt. 
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1. Introducció 
 

La muntanya d’Escornalbou és un indret compost per materials molt diversos. El sòl 

que forma aquesta muntanya i les zones del seu voltant està format per roques i 

minerals amb una composició i època de formació molt diferent. 

 

Aquest és un itinerari geològic de la muntanya d’Escornalbou i dels seus voltants amb 

caire divulgatiu i un nivell capaç de ser entès per tothom. La finalitat d’aquest itinerari 

geològic és que tothom pugui gaudir de la geologia, la historia o els paisatges que 

ofereix aquesta zona de la serra de l’Argentera. 

 

El turó de Santa Bàrbara és interessant per la seva geologia heterogènia i gràcies a 

aquesta guia, hom podrà conèixer-la millor. Les explicacions i dades relacionades amb 

la geologia estan complementades amb la història del Castell-Monestir de Sant Miquel 

d’Escornalbou, així com amb diverses rutes i excursions que poden fer-se per gaudir 

del paisatge i l’entorn d’aquesta regió. A més, també hi ha diverses fitxes de les 

roques i dels minerals més abundants en aquesta zona. 

 

En algunes de les fotografies de roques o minerals que apareixen en aquest itinerari hi 

surt un rellotge de 25 cm de llargada, el qual s’ha pres com a referència de mida. 
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2. Fonament teòric 
 

2.1. Localització geogràfica 
 

La muntanya d’Escornalbou també s’anomena turó de Santa Bàrbara o de la Mola. 

Aquesta muntanya es troba a Catalunya (Espanya), més en concret, a la comarca del 

Baix Camp, a la demarcació de Tarragona. 

 

 
Figura 2.1. Imatges de la posició d’Escornalbou al mapa de Catalunya i al mapa de la península Ibèrica. 

Font: Wikipedia (Mapa de les províncies de Catalunya). 

Google maps (Mapa de la península ibèrica). 

 

La muntanya d’Escornalbou forma part de la Serra de l’Argentera, lloc que rep el seu 

nom gràcies a la presència de plata (també anomenada argent). 

 

El Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou és una edificació que es troba al cim 

de la muntanya d’Escornalbou, a una altitud de 586 metres per sobre del nivell del 

mar. Aquest castell forma part del municipi de Vilanova d’Escornalbou. La localització 

d’Escornalbou per coordenades és: Longitud: E0°55'59.99" i Latitud: N41°7'0.01". 
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2.2. Definicions de conceptes 
 

Per entendre aquest treball de recerca cal saber la definició d’alguns conceptes clau, 

els quals estan descrits a continuació. 

 

Roca: conjunt de minerals que formen una massa sòlida i compacta. 

 

Mineral: material sòlid, inorgànic i d’origen natural amb una composició química 

determinada i una estructura atòmica ordenada. 

 

Sòlid: substància que no canvia la seva forma depenent del recipient en el qual es 

troba. 

 

Inorgànic: quelcom no format a partir d’éssers vius. 

 

Estructura atòmica ordenada: els àtoms, ions o molècules que formen una 

substància estan ordenats a l’espai d’una manera periòdica o simètrica i sempre de la 

mateixa manera. 

 

Agent geològic: tot allò capaç de transformar una roca. 

 

Meteorització: conjunt de processos mecànics, fisicoquímics o biològics d’alteració i 

esmicolament de la roca superficial, sota l’acció dels agents atmosfèrics on hi ha 

formació de sòls i nova formació de sediments (font: DIEC). 

 

Erosió: desgast superficial i transport dels materials que formen el sòl. 

 
2.2.1 Classificació de les roques 
 

Les roques es divideixen en tres grans grups: sedimentàries, metamòrfiques i ígnies o 

magmàtiques. 

 

• Roca sedimentària: roca creada a partir de l’acció dels agents geològics externs. Es 

crea per la unió de partícules a baixes temperatures i pressions. Hi ha tres tipus de 

roques sedimentàries: detrítiques, de precipitació química o bioquímica i 

organògenes. 
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> Detrítiques, és a dir, roques que els seus components han estat transportats en 

forma de partícules sòlides. Hi ha tres tipus de roques detrítiques: 

Rudites (Ø partícules > 2mm), arenites (2mm > Ø part. > 1/16 mm) i lutites 

(Ø part. <1/16 mm). La figura Ø significa diàmetre. 

 

 
Figura 2.2. Fotografia d’una mostra de conglomerat (roca rudita). 

Font: font pròpia. 

 

> Precipitació química o bioquímica, és a dir, roques que els seus components 

han estat transportats en dissolució. Hi ha diverses roques de precipitació 

química o bioquímica com les evaporítiques (Guix, Halita, etc.) o les 

carbonatades (Calcita, Dolomita, etc.).  

 

 
Figura 2.3. Fotografia d’una mostra de calcita (roca carbonatada). 

Font: font pròpia. 

 

> Organògenes, és a dir, roques formades per l’acumulació d’éssers vius. Hi ha 

dos tipus de roques organògenes: Petroli (formada per l’acumulació de 

plàncton entre dues roques impermeables) i Carbó (format per l’enterrament 

de matèria vegetal sota sediments impermeables). 

 

• Roca metamòrfica: roca formada a partir d’una altra roca sotmesa a altes pressions, 

a altes temperatures o a ambdues a la vegada, però sense arribar a fondre’s. Aquest 

tipus de roques es classifiquen segons la seva formació. Es pot distingir entre roques 
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dinamo-metamòrfiques, de metamorfisme general-regional i de metamorfisme de 

contacte, entre altres. 

 

 
Figura 2.4. Fotografia d’una mostra de pissarra (Roca metamòrfica). 

Font: font pròpia. 

 

 
Figura 2.5. Imatge de l’esquema de les roques metamòrfiques (color taronja). A l’eix d’abscisses hi ha la 

temperatura en ºC i a l’eix d’ordenades hi ha la pressió en Kbar. 

Font: ¿entiendes la ciencia? 

 

• Roca ígnia o magmàtica: roca formada a partir de magma (roques sotmeses a unes 

altes temperatures i que han arribat a fondre’s) que s’ha refredat i solidificat. Es 

caracteritzen pel fet d’estar formades per diversos cristalls, normalment de materials 

diferents, units entre si. Es poden distingir tres tipus de roques ígnies: plutòniques, 

volcàniques i filonianes. 

  

> Plutòniques, és a dir, roques formades a partir de magma refredat molt 

lentament a l’interior de l’escorça terrestre.  Un exemple seria el granit. 
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> Volcàniques, és a dir, roques formades a partir de magma refredat molt 

ràpidament. Sobretot es formen en erupcions volcàniques que expulsen el 

magma a l’aire. Un exemple de refredament immediat del magma és una roca 

anomenada obsidiana. La roca més característica d’aquest tipus és el basalt. 

 

 
Figura 2.6. Imatges de basalt (esquerra) i d’obsidiana (dreta). 

Font: Sandatlas (basalt) i Refugio del alma (obsidiana). 

 

> Filonianes, és a dir, roques formades a partir de magma cristal·litzat ràpidament 

a l’interior d’esquerdes de l’escorça terrestre (el magma no arriba a la 

superfície). Poden distingir-se tres tipus de textures de les roques filonianes 

segons la mida dels cristalls que la formen: aplítica, pegmatítica i porfírica. Un 

exemple de roca filoniana és la dolerita. 

 

 
Figura 2.7. Esquema dels tres tipus de textures de les roques filonianes: aplítica (esquerra), pegmatítica 

(centre) i porfírica (dreta). 

Font: font pròpia. 
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2.3. Distribució dels materials de la zona estudiada 
 

A continuació hi ha el mapa geològic (figura 2.8), la columna estratigràfica (figura 2.10) 

i el tall geològic (figura 2.11) de la zona estudiada. 

 

 
Figura 2.8. Mapa geològic de la zona estudiada. 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 

Al mapa geològic de la zona estudiada (figura 2.8) poden veure’s diversos colors. 

Cada color correspon a un tipus de roca o a un material determinat. A la taula que hi 

ha a continuació s’esmenten els materials que surten al mapa. 

 

Color Explicació 

 Filons de pòrfirs granodiorítics (Carbonífer-Permià). 

 Granodiorites i granits alcalins (Carbonífer-Permià). 

 

Gresos i pissarres amb nivells de conglomerats afectats per 

metamorfisme de contacte (Carbonífer-Permià). 

 Falla. 
 

Figura 2.9. Taula on s’explica què representa cada color de la figura 2.8. 

Font: font pròpia. 

Fdg	  

Ggd	  

mc_Capg	  
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Columna estratigràfica de les unitats definides del sector central del Priorat i les unitats 

definides per a l’àrea de l’Argentera. 

 
Figura 2.10. Columna estratigràfica de: A) Unitats definides del sector central del Priorat i B) Unitats 

definides per l’àrea de l’Argentera. 

Llegenda: 1) Nòduls fosfatats; 2) Nivell carbonatat; 3) Pissarres; 4) Turbidites amb potència del terme 

arenós (A) 10 cm; 5) Turbidites (A) 10-25 cm; 6) Turbidites (A) 25 cm, arenites i conglomerats (A + Cg); 7) 

Lidites (Cherts); 8) Alternança de pissarres i quarsites.  

Font: Ayora i Canals (1988). 
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Tall geològic de la zona estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Tall geològic de la zona estudiada. 

Llegenda: 2) Lidites; 3) Microconglomerats i arenisques; 4) Conglomerats, arenisques i pissarres; 5) 

Fàcies Buntsandstein; 6) Microgranodiorites i granodiorites; 8) Pòrfirs granodiorítics; 9) Pòrfirs afírics; 10) 

Discordança; 13) Falla. 

Font: Ayora i Canals (1988). 

Al cim de la muntanya també poden trobar-se materials que van formar-se durant les 

fàcies Muschelkalk, tot i que en tan poca quantitat que no apareix ni a la figura 2.8 ni a 

la figura 2.11. 

 

2.4. Formació de la serra de l’Argentera 
 

Escornalbou forma part d’un conjunt de muntanyes anomenat Serra de l’Argentera, 

que al mateix temps forma part de la Serralada Prelitoral Catalana. La serra de 

l’Argentera es troba bàsicament al municipi de l’Argentera, al Baix Camp. El pic més 

elevat de la serra és la Punta de les Pedrisses, la qual mesura 707,9 metres per sobre 

del nivell del mar. 

 

                                                                                                                

Castell 
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Figura 2.12. Serralada Prelitoral Catalana. 

Font: Visitar.cat 

 

La formació de les muntanyes de la Serralada Prelitoral data del Mesozoic i va tenir 

lloc quan la placa Ibèrica va xocar amb la placa Eurasiàtica a causa del moviment de 

les plaques tectòniques. Com que tant la placa Ibèrica com la euroasiàtica eren dues 

plaques continentals, quan van xocar van formar conjunts muntanyosos. Com a 

conseqüència del xoc van formar-se els Pirineus, juntament amb moltes altres 

serralades, entre elles, la Serralada Prelitoral Catalana. La figura 2.13 mostra els 

períodes geològics que han tingut lloc al planeta Terra. 

 

 
Figura 2.13. Taula cronostratigràfica internacional. La taula mostra els diferents períodes geològics que 

han tingut lloc en el planeta Terra. 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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2.4.1. Materials de la muntanya d’Escornalbou i la seva datació 
 
Com ja s’ha dit, la muntanya d’Escornalbou forma part de la Serralada Prelitoral 

Catalana, per tant també va alçar-se al Mesozoic, però no tots els materials de la 

muntanya van realitzar-se en aquesta era, ja que alguns d’ells existien abans que es 

formés la Serra de l’Argentera. Per estudiar la composició de la muntanya 

d’Escornalbou cal dividir-la en dues parts. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.14. Esquema de la muntanya d’Escornalbou. 

Llegenda: 1=Triàsic Inferior 

2=Paleozoic (Carbonífer) 

Font: font pròpia. 

 

La part més elevada de la muntanya, és a dir, el cim (núm. 1 a la figura 2.14) data del 

Triàsic Inferior també anomenat fàcies Buntsandstein, aquesta part de la muntanya 

s’elevà a l’orogènia alpina. Aquí abunden les roques de tipus sedimentari com el gres i 

el conglomerat. 

 

En canvi, tota la part de la muntanya que no pertany al cim (núm. 2 a la figura 2.14) va 

formar-se al Paleozoic, sobretot durant el Carbonífer i el Permià i els materials que la 

constitueixen van deformar-se a l’orogènia herciniana. En aquesta part de la muntanya 

es troben sobretot roques metamòrfiques com el metagres o la quarsita, però també 

poden trobar-se roques ígnies com el granit, les quals han aparegut en aquesta zona a 

causa d’algunes intrusions magmàtiques. 

 

El fet de que al cim de la muntanya hi hagi tanta quantitat de gres, dóna lloc a un 

procés anomenat rubefacció. La rubefacció consisteix en que l’aigua de la pluja 

erosiona el gres i s’emporta els òxids de ferro que li aporten el color vermellós. Quan 

aquesta aigua passa  per  sobre  de  roques  metamòrfiques,  els  òxids  de  ferro es 

sedimenten damunt d’aquestes, pintant-les d’un color rogenc. 

1	  

2	  

---> Castell 
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3. Excursions a la muntanya d’Escornalbou i a 
les àrees del seu voltant 

 

Per aprendre més i entendre millor la geologia de la muntanya d’Escornalbou i l’espai 

que l’envolta és necessari fer-hi diverses excursions, ja que així es poden veure, tocar 

i observar les diferents roques que formen el sòl d’aquesta regió, així com poder 

estudiar les semblances o diferències entre elles. A continuació hi ha quatre 

excursions que poden fer-se a la zona estudiada. Aquestes sortides són: 

 

• Carretera TP-3211, des de Riudecanyes fins al Castell-Monestir de Sant Miquel 

d’Escornalbou (itinerari 1). 

• Cim de la muntanya d’Escornalbou i el Castell-Monestir de Sant Miquel 

d’Escornalbou (itinerari 2). 

• Mines properes a la carretera TP-3211 (itinerari 3). 

• Sender que uneix el Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou amb el 

poble de l’Argentera (itinerari 4). 

 

Fent aquestes sortides no només es poden aprendre coses relacionades amb la 

geologia sinó que en aquest itinerari també s’expliquen altres dades d’interès, tant 

històric com cultural. A més, realitzar-les permet gaudir d’un passeig mentre s’observa 

un bell paisatge. Per aprofitar al màxim aquestes excursions, és recomanable fer les 

parades descrites tot fent fotografies d’allò que sembli rellevant. 

 

A continuació es pot trobar el mapa topogràfic de la zona on s’han de fer aquestes 

excursions (figura 3.1) que serveix per orientar-se i per saber l’altura a la qual es troba 

quelcom. Al mapa també poden veure’s els tàlvegs de la regió. 

 
Figura 3.1. Mapa topogràfic de la zona on s’han de fer les excursions. 

Font del mapa: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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3.1. Itinerari 1: carretera TP-3211, des de Riudecanyes 
fins al Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou 
 

• Mitjà de transport recomanat: Automòbil, bicicleta o qualsevol vehicle apte 

per circular per carretera. 

 

• Dificultat de l’excursió: Sense dificultat si es va amb vehicle a motor. Si es vol 

fer l’excursió amb bicicleta, hi ha dificultat mitjana-alta. 

 

• Informació bàsica: La TP-3211 és una carretera que va des del poble de 

Riudecanyes fins al Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou. 

 

3.1.1. Què es pot veure en aquesta  excursió? 
 

La carretera entorn de la qual es du a terme aquesta excursió s’ha construït damunt 

d’un sòl on poden distingir-se diferents materials, aquest terra pot ser rocós o arenós i 

la seva composició varia al llarg de tot el recorregut, tal i com es pot veure en la figura 

2.8 (Mapa geològic de la zona estudiada). Els materials que es troben al voltant de la 

carretera són sobretot gresos i pissarres amb nivells de conglomerats afectats per 

metamorfisme de contacte formats al Carbonífer-Permià, juntament amb Filons de 

pòrfirs granodiorítics de la mateixa època, els quals han aparegut per mitjà d’intrusions 

magmàtiques. A més també poden trobar-se granodiorites i granits alcalins del 

Carbonífer-Permià, tot i que en menor quantitat. Al final del recorregut els materials 

que millor poden apreciar-se són gresos silícics i argiles creats durant les fàcies 

Buntsandstein (Triàsic Inferior). 
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3.1.2. Mapa de la ruta 
 

 
Figura 3.2. Mapa de l’itinerari 1. 

Font: Wikiloc. 

 

3.1.3. Itinerari a seguir 
 

Aquesta excursió comença al pantà de Riudecanyes i finalitza just quan s’acaba el 

terreny asfaltat, és a dir, al pàrquing que hi ha al cim de la muntanya d’Escornalbou. 

La primera parada és tot just sortint del poble de Riudecanyes per anar a veure el 

pantà de Riudecanyes, un embassament artificial que té capacitat per emmagatzemar 

fins a 5’3 hm3 d’aigua. 

 

  
Figura 3.3. Fotografies del pantà de Riudecanyes. 

Font: font pròpia. 

 

Durant bona part del trajecte es poden veure al costat de la carretera terrenys 

agrícoles, normalment d’olivers. En aquests, per tal d’evitar el fort pendent característic 

d’un terreny muntanyós, s’hi han construït bancals amb la finalitat de maximitzar la 
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producció agrícola. Els bancals són trossos de terra plana conreada i limitada per 

marges o rases, els quals s’han construït per l’acció de l’ésser humà amb la finalitat de 

disminuir el pendent de la muntanya. Els bancals que es troben rodejant aquesta 

carretera estan fets a partir de roques apilades, la majoria de les quals són de granit. 
 

 
Figura 3.4. Fotografia d’un bancal que es troba a la vora de la carretera TP-3211, el qual està format per 

diverses roques apilades, la majoria de les quals són roques de granit. 

Font: font pròpia. 

 

Una situació similar és la que es troba uns metres més amunt, on es veu una paret 

feta a partir de roques enganxades amb ciment, la qual té la mateixa funció que els 

bancals. Aquesta també està feta en la seva major part per roques de granit. 

 

 
Figura 3.5. Fotografia de la paret de roques enganxades amb ciment que es troba a la carretera TP-3211. 

Font: font pròpia. 

 

Durant tot el trajecte es poden veure diversos filons, que són dipòsits o jaciments 

minerals que es troben en fractures de roques. Els més clars que es poden trobar a la 

carretera TP-3211 són els que es veuen a la figura 3.6, els quals són filons de pòrfirs 

granodiorítics que van formar-se al Carbonífer-Permià que es poden distingir amb el 

color Fdg a la figura 2.8 (Mapa geològic de la zona estudiada). 
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Figura 3.6. Fotografies de dos filons que poden veure’s a la carretera TP-3211. 

Font: font pròpia. 

 

Al llarg de tot el trajecte poden apreciar-se els diferents tipus de roques que envolten 

la carretera. Es troben gresos i pissarres amb nivells de conglomerats afectats per 

metamorfisme de contacte, però el material més comú és el sauló, que és granit que 

ha aparegut per mitjà de filons, el qual s’ha meteoritzat. 

 

 
Figura 3.7. Fotografies del sòl damunt del qual s’ha construït la carretera TP-3211, majoritàriament 

constituït per gresos i pissarres amb nivells de conglomerats afectats per metamorfisme de contacte. 

Font: font pròpia. 
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Figura 3.8. Fotografies de sòl format bàsicament de sauló. 

Font: font pròpia. 

 

Més endavant, quasi al final del recorregut, el sòl més abundant és el de gresos 

silícics i argiles creats durant les fàcies Buntsandstein (Triàsic Inferior). Aquests 

materials són quasi inexistents a la zona estudiada ja que la major part d’ells han estat 

meteoritzats o erosionats i no apareixen en gaires mapes geològics. Per trobar-los a la 

muntanya d’Escornalbou s’ha de pujar a una altitud superior a 500 metres. 

 

 
Figura 3.9. Fotografia del sòl format per gres. 

Font: font pròpia. 

 

Quan es troben els gresos és senyal que aquesta excursió està a punt de finalitzar, ja 

que falten pocs metres per arribar al pàrquing asfaltat on s’acabarà la sortida. 
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3.2. Itinerari 2: cim de la muntanya d’Escornalbou i el 
Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou 
 

• Mitjà de transport recomanat: Es recomana fer aquesta excursió a peu. 

 

• Dificultat de l’excursió: Dificultat baixa. 

 

• Informació bàsica: El cim de la muntanya d’Escornalbou i el Castell-Monestir 

de Sant Miquel d’Escornalbou es troben al final de la TP-3211, que és la 

carretera que els comunica amb el poble de Riudecanyes. 

 

3.2.1. Què es pot veure en aquesta excursió? 
 

La finalitat d’aquesta excursió és poder observar els materials que formen el cim de la 

muntanya d’Escornalbou, tot comparant-los amb els que formen el Castell-Monestir de 

Sant Miquel d’Escornalbou. A més, amb aquest itinerari es pot aprendre la història de 

la fortalesa medieval, relacionant-la amb la muntanya. 

 

Els materials que més abunden i que poden trobar-se en més quantitat en aquesta 

excursió són gresos silícics i argiles creats durant les fàcies Buntsandstein (Triàsic 

Inferior), tot i que també poden trobar-se materials formats durant les fàcies 

Mushelkalk. 
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3.2.2. Mapa de la ruta 
 

 
Figura 3.10. mapa de l’itinerari 2 on es veuen els punts d’interès marcats amb una bandera. 

Font: Wikiloc 

 

3.2.3. Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou 
 

Per tal de posar-se en context i saber perquè aquesta sortida és rellevant, a 

continuació hi ha dades interessants sobre el Castell-Monestir de Sant Miquel 

d’Escornalbou, ja que sense aquesta fortalesa l’excursió no seria tant extraordinària. 

 

Història del Castell Monestir 

 

El Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou està format per dos antics edificis 

medievals: el monestir de Sant Miquel, el qual va ser fundat l’any 1153, i el castell, 

construït sobre les restes d’una fortalesa romana. A pocs metres de la fortalesa 

medieval es troba l’ermita de Santa Bàrbara, construïda al segle XIX al pic del turó de 

Santa Bàrbara. 

 

El Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou rep el seu nom de les dues 

construccions que el formen, un castell i un monestir dedicat a Sant Miquel, i del 

municipi al qual pertany, el poble d’Escornalbou. 



	   21 

 

 
Figura 3.11. Fotografies de l’església del monestir dedicat a Sant Miquel. 

Font: font pròpia. 

 

Les terres on ara es troba el castell, antigament formaven part de la propietat del 

monarca Alfons I qui va donar-les a la catedral de Tarragona amb la finalitat de que 

aquesta hi construís un castell i un monestir dedicat a Sant Miquel. 

 

El Castell Monestir d’Escornalbou va ser la llar de diversos religiosos durant més de 

sis-cents anys. Primerament, va ser habitat per clergues, però el 1574 van haver 

d’abandonar la fortalesa. Quatre anys després, una comunitat franciscana de monjos 

va entrar a viure al castell. Però la Desamortització de Mendizábal (1835) va significar, 

per l’església, la pèrdua de la propietat de les anomenades “Mans Mortes” i a causa 

d’això va malmetre’s la major part de l’edifici històric ja que, aprofitant que ningú el 

cuidava, va ser saquejat diverses vegades. 

 

El 1912, Eduard Toda va remodelar el castell per allotjar-hi una família burgesa, la 

qual va adaptar-lo a les seves necessitats enderrocant construccions i aixecant torres 

d’estil medieval entre altres reformes. 

 

En conseqüència de les constants modificacions que ha anat patint el castell al llarg 

del temps, actualment de l’antic monestir de Sant Miquel només se’n conserva 

l’església romànica, junt amb la sala capitular i el claustre. Del castell queda una 

biblioteca i objectes de l’època contemporània. 

 

A la figura 3.12 es poden veure una fotografia d’una maqueta i una fotografia feta des 

del mirador de Puigferràs del Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, per tal 

de veure com és i en quina part de la muntanya es troba aquesta fortalesa medieval. 
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Figura 3.12. Fotografia d’una maqueta de la muntanya d’Escornalbou amb el Castell Monestir de Sant 

Miquel d’Escornalbou (esquerra) i fotografia de la muntanya d’Escornalbou en la qual es veu el Castell 

Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou (dreta). 

Font: font pròpia. 

 

Més recentment, el poeta Ramon Muntanyola va escriure un poema titulat “Nadala 

d’Escornalbou” (figura 3.13). El poema es pot veure gravat en pedra a l’entrada de la 

fortalesa. 

 

 
Figura 3.13. Fotografia del poema de Ramon Muntanyola “Nadala d’Escornalbou”. 

Font: font pròpia. 

 

Materials que formen la fortalesa 

 

El Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou està construït bàsicament amb gres. 

El gres és una roca sedimentària formada per grans de sorra units entre si amb un 

ciment. Aquesta roca es classifica com a detrítica arenita. Normalment, és d’un color 

rogenc a causa de l’abundància dels òxids de ferro que conté. Els edificis d’aquesta 
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muntanya estan construïts amb gres perquè és un dels materials més abundants al 

cim de la muntanya d’Escornalbou. 

 

 
Figura 3.14. Fotografia d’una mostra de gres. 

Font: font pròpia. 

 

El gres és un material relativament fàcil de treballar, ja que els grans d’arena que el 

formen es poden desenganxar sense dificultat i, per tant, és una roca que pot ser 

treballada amb facilitat per un picapedrer amb la finalitat d’esser utilitzada per fer 

edificis o complexes arquitectònics, tal i com mostra la figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15. Fotografies d’edificis i escales del Castell Monestir construïts amb gres. 

Font: font pròpia. 

 

Però l’inconvenient del gres és que és una roca molt fàcilment erosionable. Per tant, el 

vent, la pluja o qualsevol altre agent geològic pot meteoritzar i erosionar les parets del 

castell. Aquesta facilitat d’erosió del gres es pot veure en la part del castell en la qual 

el vent i la pluja impacten amb més força contra la fortalesa, on es pot apreciar que la 

roca ha patit un procés d’alveolització, és a dir, de desgast irregular del gres (figura 

3.25) 

 

El gres de la zona es troba sobretot a la part superior de la muntanya d’Escornalbou. 

El cim d’aquesta, està format per roques sedimentàries, sobretot per gres i 

conglomerat. Aquestes roques van formar-se al Triàsic Inferior, un període també 

anomenat fàcies Buntsandstein. 
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3.2.4. Itinerari a seguir 
 

Ara que ja s’ha explicat la història de la fortalesa medieval, entre altres dades, es pot 

procedir a explicar la següent excursió pel cim de la muntanya d’Escornalbou. El que 

es vol aconseguir és entrar al Castell-Monestir de St. Miquel d’Escornalbou, ja que 

aquest és un lloc emblemàtic del municipi, a més d’estudiar la relació entre l’edificació i 

la geologia de la muntanya. 

 

Aquesta excursió comença allà on va acabar-se l’anterior, és a dir, al pàrquing asfaltat 

que es troba al cim de la muntanya d’Escornalbou, què és on finalitza la carretera TP-

3211. 

 

Al pàrquing poden veure’s dos cartells informatius sobre la fauna i la flora dels boscos 

de la muntanya d’Escornalbou (figura 3.16). 

 

 
Figura 3.16. Fotografies dels dos cartells informatius que es troben al pàrquing on s’acaba la carretera 

TP-3211. 

Font: font pròpia. 

 

Primer s’ha anar al mirador de la muntanya que es troba al turó de Puigferràs, un turó 

a pocs metres de l’aparcament en direcció NE. Per accedir al turó de Puigferràs és 

necessari seguir un sender de terra, el qual està envoltat de roques de metagres. 

Aquest mirador és la primera parada del recorregut. 

 



	   25 

 
Figura 3.17. Fotografia de les roques que envolten el sender que uneix el turó de Puigferràs amb el 

pàrquing on finalitza la carretera TP-3211. 

Font: font pròpia. 

 

Des del mirador del turó de Puigferràs es té una vista general del Castell-Monestir de 

St. Miquel d’Escornalbou i del pàrquing asfaltat on s’acaba la carretera TP-3211. 

 

 
Figura 3.18. Fotografia del pàrquing i de la fortalesa medieval vistos des de el mirador de Puigferràs. 

Font: font pròpia. 

 

A més, des del mirador pot apreciar-se un torrent pel qual circula l’aigua que cau quan 

plou. Aquest tàlveg s’ha format per l’acció d’un agent geològic extern que és l’aigua de 

la pluja. 
 



	   26 

 
Figura 3.19. Fotografia del torrent que es pot veure des del mirador del turó de Puigferràs. 

Font: font pròpia. 

 

Després de pujar al mirador del turó de Puigferràs s’ha de tornar al pàrquing asfaltat 

per tal d’anar a la segona parada. Per arribar-hi s’ha de seguir un sender de terra 

vermella que es troba en direcció SW des de l’aparcament. Aquest sender condueix al 

Castell-Monestir de St. Miquel d’Escornalbou. 

 

 
Figura 3.20. Fotografia del sender que comunica el pàrquing asfaltat on s’acaba la carretera TP-3211 

amb el Castell-Monestir de St. Miquel d’Escornalbou. 

Font: font pròpia. 

 

Seguint el sender poden trobar-se diverses roques de conglomerat molt grans, 

algunes de les quals superen els 5m de diàmetre. Aquestes estan formades per 

clastes enganxats entre si gràcies a un ciment. Pels voltants del sender hi ha moltes 

d’aquestes roques de mida gran i color blanquinós. A les figures 3.21 i 3.22 es poden 

apreciar aquestes roques, alguna de les quals estava partida per una falla; a la figura 

3.23 pot veure’s amb detall els clastes que les formen, normalment aquests són de 

quarsita o metagres, tot i que poden ser de qualsevol altre material.  



	   27 

 

 
Figura 3.21. Fotografies d’una roca partida per una falla. 

Font: font pròpia. 

 

 
Figura 3.22. Fotografies de dues roques de més de 3m de diàmetre, les quals estaven formades per 

partícules de mida grava o còdol. 

Font: font pròpia. 

 

 
Figura 3.23. Fotografia on poden apreciar-se les diferents partícules que formen les roques que apareixen 

a les figures 3.21 i 3.22. 

Font: font pròpia. 

 

Al final del sender es troba l’entrada al Castell-Monestir de St. Miquel d’Escornalbou, el 

qual està construït quasi en la seva totalitat per gres, una roca que la gent del municipi 

anomena “pedra vermella” (figura 3.14). 
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Figura 3.24. Fotografia de l’entrada al Castell-Monestir de St. Miquel d’Escornalbou feta amb pedra 

vermella. 

Font: font pròpia. 

 

El primer que pot trobar-se quan s’entra al complex medieval és un poema gravat en 

pedra de Ramon Muntanyola titulat Nadala d’Escornalbou (figura 3.13). Més endavant 

hi ha el monestir de St. Miquel, juntament amb altres edificis, els quals poden veure’s a 

la figura 3.11. Tant el monestir com els edificis que l’envolten estan construïts amb 

gres. 

 
Passejant per la fortalesa medieval es pot comprovar que està construïda 

pràcticament en la seva totalitat pel mateix material. El que fa lògic que el Castell-

Monestir hagi estat construït amb gres és que aquest abunda al cim de la muntanya 

d’Escornalbou i pot trobar-se per tota la regió que l’envolta. 

 

El problema del gres és que les partícules que el formen es separen amb facilitat, és a 

dir, és una roca molt propensa a erosionar-se tal i com pot apreciar-se en alguna part 

de l’edificació medieval (sobretot a la part més descoberta, ja que és on actuen amb 

més força els agents geològics externs), que presenta erosió alveolar o alveolització 

(figura 3.25). 
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Figura 3.25. Fotografia de les roques que es troben al cim de la muntanya d’Escornalbou, les quals estan 

erosionades. 

Font: font pròpia. 

 

El gres d’aquesta muntanya també presenta una disposició especial de les seves 

partícules anomenada estratificació encreuada (figura 3.26). Aquest fenomen fou 

produït per un canvi sobtat de l’erosió, transport i sedimentació de les roques de la 

zona i es caracteritza perquè els estrats de la muntanya es diferencies amb facilitat 

degut a la diferència de materials. 

 

 
Figura 3.26. Fotografia on es veu l’estratificació encreuada de la muntanya d’Escornalbou. 

Font: font pròpia. 

 

Per acabar, des del cim de la muntanya d’Escornalbou es poden veure diverses 

roques molt grans, la majoria de les quals són de gres, així com també es poden 

observar pics d’altres muntanyes. Pot apreciar-se en les figures 3.27, 3.28 i 3.29. 
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Figura 3.27. Fotografies de dues roques de gres que es poden veure des del cim de la muntanya 

d’Escornalbou. 

Font: font pròpia. 

 

 
Figura 3.28. Fotografia d’una roca de conglomerat que es pot veure des del cim de la muntanya 

d’Escornalbou. 

Font: font pròpia. 

 

 
Figura 3.29. Fotografia de la Mola de Colldejou que es pot veure des del cim de la muntanya 

d’Escornalbou. 

Font: font pròpia. 

 

Al punt més alt de la muntanya hi ha l’ermita de Sant Bàrbara, un edifici construït al 

segle XIX. Fins aquí l’excursió del cim de la muntanya d’Escornalbou i el Castell-

Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou. 
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3.3. Itinerari 3: mines properes a la carretera TP-3211 

 

• Mitjà de transport recomanat: Vehicle apte per anar per carretera, tot i que la 

majoria d’aquesta excursió s’ha de fer a peu. 

 

• Dificultat de l’excursió: Dificultat alta, ja que s’ha de caminar per zones sense 

senders i plenes d’arbusts i herbes. 

 

• Informació bàsica: A la muntanya d’Escornalbou i les zones del seu voltant 

poden trobar-se diverses mines abandonades. Aquestes es troben a prop de la 

carretera TP-3211 i s’hi ha d’accedir a peu. 

 
3.3.1. Què es pot veure en aquesta excursió? 
 

La finalitat d’aquesta excursió és poder observar els materials que s’extreien de les 

mines. Per aconseguir això, és necessari anar a les escombreres d’aquestes ja que 

allí és on es troben les roques que formaven part del subsòl, tot i que actualment 

pràcticament només s’hi troba la ganga (materials no útils en aquella explotació 

minera) ja que gran part de les roques valuoses ja han estat extretes. Les tres mines 

descrites en aquest itinerari van ser mines de baritina. 

 

Aquesta excursió serveix per aprendre quins materials formen la muntanya 

d’Escornalbou i les zones del seu voltant. 
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3.3.2. Mapa de la ruta 

 

 
Figura 3.30. Mapa de l’itinerari 3, on es veuen les mines marcades amb una bandera i amb els números 

1, 2 i 3. 

Font: Wikiloc. 

 

3.3.3. Itinerari a seguir 
 

Per començar aquesta excursió s’ha de sortir del poble de Riudecanyes seguint la 

carretera TP-3211 en direcció al Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou. La 

primera parada que s’ha d’efectuar és a la mina número 1, prop del quilòmetre 3. 

Aquesta mina es troba a prop d’un sender que comunica amb la carretera TP-3211, tal 

i com es veu a la figura 3.30, tot i que per arribar-hi s’ha de caminar uns quants metres 

per dintre del bosc. El primer que es pot trobar és un profund forat, el qual fou un pou 

de la mina. 
 

 
Figura 3.31. Fotografia del pou de la mina 1. 

Font: font pròpia. 
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Aquest pou és difícil de trobar, ja que quasi bé no es veu degut a la densa vegetació 

que l’envolta. 

 

A pocs metres del pou hi ha l’escombrera de la mina. Aquesta està plena de roques 

extretes del subsòl, les quals contenen diversos minerals de colors i formes molt 

diverses. Es materials que poden trobar-se en aquesta escombrera són: metagres, 

quarsita i baritina. A més, també poden trobar-se roques molt sorprenents com la que 

es veu a la figura 3.32, on poden apreciar-s’hi perfectament les diferents capes de 

materials que la formen. 

 

 
Figura 3.32. Fotografia d’una roca trobada a l’escombrera de la mina 1, en la qual es poden apreciar 

clarament les diferents capes de materials que la formen. 

Font: font pròpia. 

 

A pocs metres del pou, hi ha una caseta mig enderrocada, la qual formava part del 

complex de la mina 1 i que fou abandonada al mateix temps que la mina. 
 

 
Figura 3.33. Fotografies de la caseta mig enderrocada que formà part del complex miner de la mina 

número 1. 

Font: font pròpia. 



	   34 

Per arribar a la següent parada, s’ha de reprendre la marxa seguint la carretera TP-

3211 i s’ha d’estacionar en un pàrquing que es troba aproximadament al Km 4. A partir 

d’aquí, tota la resta de la sortida s’ha de fer a peu ja que s’ha de penetrar al bosc. 

 

La segona mina que pot trobar-se en aquest itinerari és la mina 2, la qual es troba a 

uns quants metres del pàrquing. No hi ha senders ni camins que condueixin a la mina, 

per tant s’ha de caminar per dintre del bosc i obrir-se pas entre una densa vegetació. 

La mina 2 resulta difícil de trobar, ja que l’únic que es conserva d’aquesta és 

l’escombrera on es troben diversos tipus de roques i minerals extrets del subsòl. 

 

 
Figura 3.34. Fotografia de l’escombrera de la mina 2. 

Font: font pròpia. 

 

En aquesta escombrera es poden trobar moltes roques i minerals. Els materials més 

abundants en aquesta escombrera són: baritina, limonita, metagres, quarsita, pirolusita 

dendrítica i malaquita. A les figures 3.35, 3.36 i 3.37 es poden apreciar algunes de les 

diferents roques i minerals que poden trobar-se a l’escombrera de la mina 2. 
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Figura 3.35. Fotografia d’algunes de les roques trobades a la mina 2. Pot apreciar-se limonita, pirolusita 

dendrítica, malaquita i baritina. 

Font: font pròpia. 

 

 
Figura 3.36. Fotografia amb més detall d’algunes de les roques trobades a la mina 2. Pot apreciar-se 

limonita, baritina i pirolusita dendrítica. 

Font: font pròpia. 

 

 
Figura 3.37. Fotografia d’algunes de les roques trobades a la mina 2. Poden apreciar-se margues? i altres 

clastes que formaven part del subsòl de la muntanya d’Escornalbou. 

Font: font pròpia. 
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Per acabar, hi ha la mina 3. Aquesta mina es troba en sentit contrari a la 2 i diferint 

d’aquesta, a la mina 3 s’hi pot accedir seguint un sender que la comunica amb la 

carretera TP-3211. El més sorprenent de la mina 3 és que encara es pot veure 

l’entrada a aquesta, que està al costat d’una caseta construïda amb maons i ciment 

que formava part del complex miner. 

 

 
Figura 3.38. Fotografia de l’entrada a la mina número 3, que es troba al costat de la caseta de maons i 

ciment que formà part del mateix complex miner. 

Font: font pròpia. 

 

 
Figura 3.39. Fotografia on es veu la caseta de maons i ciment al costat de l’entrada a la mina 3. 

Font: font pròpia. 

 

A pocs metres de l’entrada a la mina es troba l’escombrera d’aquesta, on hi ha un 

munt de minerals i roques extrets del subsòl que tenen colors i formes molt diversos, 

tal i com es pot apreciar en les figures 3.40 i 3.41. 
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Figura 3.40. Fotografies d’algunes de les roques trobades a l’escombrera de la mina número 3. Pot 

apreciar-se baritina i pirolusita dendrítica (esquerra) i granit, quarsita i metagres (dreta). 

Font: font pròpia. 

 

 
Figura 3.41. Fotografies d’algunes de les roques trobades a l’escombrera de la mina número 3. Pot 

apreciar-se gres, bretxa, metagres i quarsita (esquerra) i granit, pirolusita dendrítica, oligist i altres 

materials que formaven part del subsòl de la muntanya (dreta). 

Font: font pròpia. 

 

A l’escombrera de la mina 3 poden trobar-se minerals més diversos que a les 

escombreres de les altres mines. A l’igual que a les altres escombreres s’hi veu 

baritina, quarsita i metagres i a més, també hi ha grans quantitats de granit, granit 

rosa, limonita, oligist, gres, bretxa, conglomerat, malaquita i pirolusita dendrítica. 

 

Tal i com diu Josep M. Mata-Perelló a la revista Algeps, a les escombreres de les tres 

mines esmentades a la ruta 3 “també hi ha galena, pirita, tetraedrita i quars. Per d’altra 

banda, cal fer esment de diversos minerals d’alteració (procedents dels anteriors), com 

els següents: cervantinita i goethita terrosa i limonítica”. 
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3.4. Itinerari 4: sender que uneix el Castell-Monestir de 
Sant Miquel d’Escornalbou amb el poble de l’Argentera 
 

• Mitjà de transport recomanat: Aquesta excursió s’ha de fer a peu. 

 

• Dificultat de l’excursió: Dificultat mitjana. 

 

• Informació bàsica: Existeix un sender que uneix el Castell-Monestir de Sant 

Miquel d’Escornalbou amb el poble de l’Argentera. Aquesta excursió consisteix 

en seguir-lo per tal d’observar les diferents roques que poden trobar-se a 

diferent altitud. 

 

3.4.1. Què es pot veure en aquesta  excursió? 
 

La finalitat d’aquesta excursió és poder observar els materials que hi ha al cim de la 

muntanya d’Escornalbou i comparar-los amb els que hi ha al poble de l’Argentera, tot 

contrastant-los amb els que es troben entre aquests dos punts. Per saber com 

s’utilitzen aquests materials al poble de l’Argentera, vegeu l’annex 2. 

 

Els materials més abundants al cim de la muntanya són gresos silícics i argiles creats 

durant les fàcies Buntsandstein (Triàsic Inferior). Però el que més es troba al llarg de 

l’excursió son gresos i pissarres amb nivells de conglomerats afectats per 

metamorfisme de contacte formats al Carbonífer-Permià, juntament amb Filons de 

pòrfirs granodiorítics de la mateixa època, els quals han aparegut per mitjà d’intrusions 

magmàtiques. En algun tram del sender poden trobar-se granodiorites i granits alcalins 

del Carbonífer-Permià. 
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3.4.2. Mapa de la ruta 
 

 
Figura 3.42. Mapa de l’itinerari 4. 

Font: Wikiloc. 

 

3.4.3. Itinerari a seguir 
 

Aquesta excursió comença al pàrquing asfaltat on acaba la carretera TP-3211, que es 

troba al cim de la muntanya d’Escornalbou. 

 

Abans d’entrar al sender es pot veure un cartell amb un mapa que assenyala el 

recorregut a seguir (figura 3.43). 
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Figura 3.43. Fotografia del cartell que es troba a l’entrada del sender que uneix el Castell-Monestir de 

Sant Miquel d’Escornalbou amb el poble de l’Argentera. 

Font: font pròpia. 

 

Al començament del recorregut, ja s’hi troben moltes roques de mides i colors molt 

diversos. Al cim de la muntanya hi ha sobretot roques de les fàcies Buntsandstein, és 

a dir, roques de tipus sedimentari, sobretot gres i conglomerat. Quan s’abandona el 

cim de la muntanya és quan abunden les roques metamòrfiques, sobretot metagres i 

quarsita. 
 

 
Figura 3.44. Fotografia d’una mostra de metagres trobada al sender que uneix el cim de la muntanya 

d’Escornalbou amb el poble de l’Argentera. 

Font: font pròpia. 

 

A mida que es va baixant pel sender poden trobar-se un altre tipus de roques, sobretot 

metamòrfiques o filonianes (ígnies) que han sortit a la superfície per filons de pòrfirs 

granodiorítics. A la figura 3.45 es pot apreciar una d’aquestes roques. 
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Figura 3.45. Fotografia d’una roca trobada al sender (dreta) i fotografia en detall d’aquesta roca 

(esquerra). Aquesta és una roca ígnia, més en concret, és granit. 

Font: font pròpia. 

 

Seguint el recorregut es poden trobar moltes més roques i minerals i també poden 

trobar-se roques amb formes estranyes com la de la figura 3.46.  

 

 
Figura 3.46. Fotografia d’una roca amb forma estranya trobada al sender que uneix el Castell-Monestir de 

Sant Miquel d’Escornalbou amb el poble de l’Argentera (esquerra) i fotografia en detall de la roca (dreta). 

Font: font pròpia. 

 

És possible que la roca de la figura 3.46 sigui un fòssil, tot i que per assegurar-se 

caldria que l’examinés un expert. 

 

Al final del recorregut els materials més abundants són gresos i pissarres amb nivells 

de conglomerats afectats per metamorfisme de contacte del Carbonífer-Permià i filons 

de pòrfirs granodiorítics de la mateixa època. 
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Quan s’ha arribat al poble de l’Argentera, es pot visitar la mina d’argent que es troba al 

seu costat. Aquesta mina ha estat molt saquejada al llarg de la història i ara només s’hi 

troben unes cases abandonades mig enderrocades. 

 

 
Figura 3.47. Fotografia de les cases abandonades que van formar part de la mina d’argent. 

Font: font pròpia. 

 

Aquí s’acaba l’excursió del sender que uneix el Castell-Monestir de Sant Miquel 

d’Escornalbou amb el poble de l’Argentera. 
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4. Fitxes de les roques més abundants a la zona 
estudiada 

 

A continuació hi ha les fitxes de les roques que abunden més a la muntanya 

d’Escornalbou i als seus voltants. A cada fitxa apareix una imatge de la roca amb 

informació del lloc on es va trobar, l’època de formació i la seva classificació, entre 

altres dades. A més, també apareix una fotografia de cada roca amb paper mil·limetrat 

presa amb lupa binocular. 

 

Les roques de la muntanya d’Escornalbou poden dividir-se en dos grups: les roques 

trobades al cim (núm. 1 a l’esquema de la figura 4.1) i roques que han estat trobades a 

la resta de la muntanya (núm. 2 a l’esquema de la figura 4.1). Al número 1 es poden 

trobar sobretot roques sedimentàries, mentre que al número 2 les roques més 

abundants són les metamòrfiques, tot i que també hi ha roques ígnies que han 

aparegut per mitjà d’intrusions magmàtiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1. Esquema de la muntanya d’Escornalbou. 

Llegenda:  núm.1: roques del cim. 

núm. 2: roques de la resta de la muntanya. 

 

Les fitxes estan dividides en tres parts: roques sedimentàries, roques metamòrfiques i 

roques magmàtiques o ígnies, ja que així es facilita molt la seva comprensió. Les 

roques que surten a les fitxes són: 

• Gres 

• Conglomerat 

• Calcària 

• Metagres 

1	  
	  
	  
2	  

-‐-‐-‐-‐-‐>	  Castell	  

• Quarsita 

• Pissarra 

• Esquist 

• Granit 
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4.1. Roques sedimentàries 
 

Nom de la roca: Gres 

 
Font: font pròpia. 

Descripció: 

Roca formada per diferents grans de sorra 

enganxats entre si amb un ciment. Normalment 

conté òxids de ferro i, en conseqüència d’això, el 

gres obté un color rogenc característic d’aquest 

tipus de roca. 

Roca trobada al núm.: 1 

Classificació: 

Sedimentària, detrítica i 

arenita 

Erosionabilitat: 

Molt alta 

Època de formació: 

Triàsic Inferior (Buntsandstein) 

Altura a la qual s’ha 

trobat: 580m 

Permeabilitat: Alta 

(facilita el drenatge) 

Composició: 

Grans d’arena (de mides d’entre 2mm i 1/16 mm) de composicions molt diverses 

enganxats entre si. 

 

Fotografia de la roca feta amb una lupa binocular: 

 

 
Figura 4.2. Fotografia d’una mostra de gres feta amb lupa binocular. 

Font: font pròpia. 
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Nom de la roca: Conglomerat 

 
Font: font pròpia. 

Descripció: 

Roca formada per roques de mides i 

composicions diferents enganxades entre si amb 

un ciment. Normalment els components que 

formen el conglomerat tenen una mida d’entre 

2mm i 32mm, és a dir, de mida grava. 

Roca trobada al núm.: 1 

Classificació: 

Sedimentària, detrítica i 

rudita 

Erosionabilitat: 

Normalment alta 

(depèn dels 

components) 

Època de formació: 

Triàsic Inferior (Buntsandstein) 

Altura a la qual s’ha 

trobat: 575m 

Permeabilitat: 

Normalment alta, però 

depèn dels components 

Composició: 

Roques arrodonides, a causa de l’erosió que han patit, de mides que normalment 

oscil·len entre 2mm i 32mm, les quals estan enganxades amb un ciment. Aquestes 

roques acostumen a ser de quarsita, tot i que poden ser de qualsevol altre material. 

 

Fotografia de la roca feta amb una lupa binocular: 

 

 
Figura 4.3. Fotografia d’una mostra de conglomerat feta amb lupa binocular. 

Font: font pròpia. 
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Nom de la roca: Calcària 

 
Font: font pròpia. 

Descripció: 

Roca formada generalment de calcita, tot i 

que pot contenir un petit percentatge d’argiles 

o llims. Al contenir calcita, la calcaria 

reacciona amb l’àcid clorhídric produint 

efervescència. 

Roca trobada al núm.: 1 

Classificació: 

Sedimentària i de 

precipitació química o 

bioquímica. 

Erosionabilitat: 

Alta  

Època de formació: 

Triàsic Mitjà (Muschelkalk) 

Altura a la qual 

s’ha trobat: 584m 

Permeabilitat: 

Alta 

Composició: 

Roca formada quasi en la seva totalitat d’un mineral anomenat calcita, que reacciona 

amb l’àcid clorhídric produint efervescència. També pot contenir un molt baix 

percentatge d’argiles o de llims. 

 

Fotografia de la roca feta amb una lupa binocular: 

 

 
Figura 4.4. Fotografia d’una mostra de calcària feta amb lupa binocular. 

Font: font pròpia. 
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4.2. Roques metamòrfiques 
 

Nom de la roca: Metagres 

 
Font: font pròpia. 

Descripció: 

Roca formada a partir de gres sotmès a unes 

baixes pressions i temperatures, tot i que 

suficientment altes com per convertir-lo en una 

roca metamòrfica anomenada metagres. 

Roca trobada al núm.: 2 
Classificació: 

Metamòrfica 

Erosionabilitat: 

Baixa 

Època de formació: 

Paleozoic (Carbonífer-Permià) 

Altura a la qual s’ha 

trobat: 347m 

Permeabilitat: 

Baixa 

Composició: 

Com que és una roca formada a partir del gres, tindrà els mateixos components que 

aquest. Els components del metagres depenen dels grans de sorra que formen el 

gres. 

 

Fotografia de la roca feta amb una lupa binocular: 

 

 
Figura 4.5. Fotografia d’una mostra de metagres feta amb lupa binocular. 

Font: font pròpia. 
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Nom de la roca: Quarsita 

 
Roca afectada per rubefacció. 

Font: font pròpia. 

Descripció: 

Roca formada a partir de metagres sotmès a 

altes pressions i temperatures. És una roca 

bastant dura, ja que pot ratllar el vidre. 

Roca trobada al núm.: 2  
Classificació: 

Metamòrfica 

Erosionabilitat: 

Molt baixa 

Època de formació: 

Paleozoic (Carbonífer-Permià) 

Altura a la qual s’ha 

trobat: 387m 

Permeabilitat: 

És impermeable 

(No té porus) 

Composició: 

Com que és una roca formada a partir del metagres, tindrà els mateixos components 

que aquest. Els components de la quarsita depenen dels components que formen el 

metagres. 

 

Fotografia de la roca feta amb una lupa binocular: 

 

 
Figura 4.6. Fotografia d’una mostra de quarsita feta amb lupa binocular. 

Font: font pròpia. 
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Nom de la roca: Pissarra  

 
Font: font pròpia. 

Descripció: 

Roca formada a partir de lutites sotmeses 

a les pressions i temperatures necessàries 

per convertir-les en una roca metamòrfica. 

Presenta foliació, és a dir, es pot separar 

en làmines fàcilment. Presenta un 

característic color fosc, quasi negre. 

Roca trobada al núm.: 2 
Classificació: 

Metamòrfica 

Erosionabilitat: Baixa, 

però pot dividir-se en 

làmines fines i dèbils 

Època de formació: 

Paleozoic (Carbonífer-Permià) 

Altura a la qual 

s’ha trobat: 349m 

Permeabilitat: 

És impermeable 

(no té porus) 

Composició: 

La pissarra està formada generalment per quars i moscovita, tot i que també pot 

contenir altres minerals. 

 

Fotografia de la roca feta amb una lupa binocular: 

 

 
Figura 4.7. Fotografia d’una mostra de pissarra feta amb lupa binocular. 

Font: font pròpia. 

 

 



	   50 

Nom de la roca: Esquist 

 
Font: font pròpia. 

Descripció: 

Roca formada a partir de pissarra 

sotmesa a una elevada pressió i 

temperatures. 

 

Roca trobada al núm.: 2 
Classificació: 

Metamòrfica 

Erosionabilitat: 

Baixa 

Època de formació: 

Paleozoic (Carbonífer-Permià) 

Altura a la qual 

s’ha trobat: 

374m 

Permeabilitat: 

És impermeable 

(no té porus) 

Composició: 

Roca formada per diversos minerals. Alguns dels minerals més abundants en l’esquist 

són el quars, el talc, la mica i el feldspat. 

 

Fotografia de la roca feta amb una lupa binocular: 

 

 
Figura 4.8. Fotografia d’una mostra d’esquist feta amb lupa binocular. 

Font: font pròpia. 
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4.3. Roques magmàtiques o ígnies 
 

Nom de la roca: Granit 

 
Font: font pròpia. 

Descripció: 

Roca formada a partir de magma refredat molt 

lentament a l’interior de l’escorça terrestre. Hi ha 

diverses varietats de granit, la més abundant a 

Escornalbou és el granit rosat. 

Roca trobada al núm.: 2 
Classificació: 

Ígnia plutònica 

Erosionabilitat: 

Molt baixa 

Època de formació: 

Paleozoic (Carbonífer-Permià) 

Altura a la qual s’ha 

trobat: 402m 

Permeabilitat:  

És impermeable 

(no té porus) 

Composició: 

Quars, biotita i feldspat. 

 

Tot i que es poden trobar diverses varietats de granit, el que més abunda a l’àrea 

estudiada és el granit rosat. A la figura 4.9 es pot veure una fotografia d’una mostra de 

granit rosat feta amb una lupa binocular: 

 

 
Figura 4.9. Fotografia d’una mostra de granit rosat feta amb lupa binocular. 

Font: font pròpia. 
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5. Fitxes dels minerals més abundants a la zona 
estudiada  

 
A la muntanya d’Escornalbou i en els seus voltants no només es troben les roques 

esmentades anteriorment, sinó que també poden trobar-s’hi minerals en estat pur. A 

continuació hi ha les fitxes dels minerals més abundants a la zona estudiada. Cada 

fitxa conté fotografies del mineral així com informació d’aquest, com per exemple la 

classificació, les característiques que presenta, etc. A les fotografies fetes amb lupa 

binocular es veu un tros de paper mil·limetrat com a referència de mida. 

 

Els minerals descrits a les fitxes són: 

• Baritina 

• Limonita 

• Quars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Argent 

• Siderita 

• Pirolusita dendrítica 
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Nom del mineral: Baritina 
Fotografia feta amb lupa binocular: Fotografia del mineral: 

 
Font: font pròpia. 

 
Font: font pròpia. 

Descripció: Mineral tou que presenta una exfoliació en làmines molt gruixudes i 

denses anomenades macles en llibre.  

Fórmula química: BaSO4 Classificació: Sulfat 

Duresa: 

Entre 3 i 3’5 en 

l’escala de Mohos. 

Mena de: 

Bari 

Tenacitat: 

Exfoliable 

Color: incolor, 

blanc, gris, blau, 

groc, vermell, 

negre i verd. 

Diafanitat: 

Translúcid 

o 

transparent. 

Altres característiques: Presenta una lluïssor vítria. La ratlla presenta un color blanc. 

Al ser tan abundant en la zona estudiada, hi ha mines on s’extreia baritina del subsòl 

per tal d’obtenir bari. 
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  Nom del mineral: Limonita 
Fotografia feta amb lupa binocular: Fotografia del mineral: 

 
Font: font pròpia. 

 
Font: font pròpia. 

Descripció: És un òxid de ferro que no forma cristalls, per aquest motiu els experts 

consideren que és un mineraloide (matèria amorfa o no mineral). 

Fórmula química: FeO(OH)·nH2O Classificació: Mineraloide 

Duresa: Tot i que no 

és un mineral, es 

classifica amb una 

duresa de 4’5 a 5’5 a 

l’escala de Mohos. 

Mena de:  

Ferro 

Tenacitat: 

No en presenta 

Color: 

Ocre 

Diafanitat:  

Opac 

Altres característiques: Tot i no ser un mineral pur, la limonita és un conjunt de 

minerals de ferro que obtenen un color ocre a causa de l’oxidació. 
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  Nom del mineral: Quars 
Fotografia feta amb lupa binocular: Fotografia del mineral: 

 
Font: font pròpia. 

 
El quars és el mineral de color blanc que apareix a la 

fotografia. Font: font pròpia. 

Descripció: Mineral molt abundant a l’escorça terrestre. Es caracteritza per ser un 

mineral molt dur que es troba formant cristalls. 

Fórmula química: SiO2 Classificació: Òxid 

Duresa: 7 en 

l’escala de Mohos. 

Utilitat: 

Molt utilitzat 

en decoració 

i joieria. 

Tenacitat: 

Fràgil 

Color: Normalment 

incolor o blanc, però 

pot ser d’altres colors. 

Diafanitat:  

Transparent o 

translúcid. 

Altres característiques: A part de classificar-se com a òxid, segons la seva composició 

química també es pot classificar com a silicat, concretament com a tectosilicat, el que 

explica la seva duresa. 
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  Nom del mineral: Argent* 
Fotografia feta amb detall: Fotografia del mineral: 

 
Font: Ciencias Naturales-Maria. 

 
Font: Ciencias Naturales-Maria. 

Descripció: Metall preciós, el qual dóna nom al poble de l’Argentera. És un element 

químic amb nombre atòmic 47 a la taula periòdica. Material molt utilitzat per fer joies i 

altres objectes de valor. 

Fórmula química: Ag Classificació: Element químic 

Duresa: Entre 2’5 i 3 

en l’escala de 

Mohos. 

Mena de:  

Plata 

Tenacitat:  

Mal·leable 

Color: 

Platejat 

Diafanitat:  

Opac 

Altres característiques: Presenta un sistema cristal·lí cúbic. Lluïssor metàl·lica. 

 

*Aquest mineral no ha estat trobat a la muntanya d’Escornalbou a causa de l’important 

saqueig d’argent que ha patit aquesta regió. 
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  Nom del mineral: Siderita 
Fotografia feta amb lupa binocular: Fotografia del mineral: 

 
Font: font pròpia. 

 
Font: font pròpia. 

Descripció: Mineral d’aspecte terròs. Conté aproximadament un 50% de ferro. 

Fórmula química: FeCO3 Classificació: Carbonats 

Duresa: Entre 4 i 

4’5 en l’escala de 

Mohos. 

Mena de: 

Ferro 

Tenacitat: 

Fràgil i  

fàcilment 

exfoliable. 

Color: groguenc, 

marró groguenc, 

marró, gris o marró 

fosc. 

Diafanitat: 

Translúcid 

o opac. 

Altres característiques: Presenta una lluïssor vítria i la seva ratlla és blanca, tot i que 

si conté un alt percentatge de ferro, aquesta pot ser de color marró. 
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Nom del mineral: Pirolusita dendrítica 

Fotografia feta amb lupa binocular: Fotografia del mineral: 

 
Font: font pròpia. 

 
Font: Viquipèdia. 

Descripció: Mineral de color fosc. Normalment forma dibuixos semblants a fòssils de 

vegetals. És una bona mena de manganès. 

Fórmula química: MnO2 Classificació: Òxid 

Duresa: Entre 6 i 6’5 

en l’escala de Mohos. 

Mena de: 

Manganès 

Tenacitat: 

Fràgil 

Color: fosc 

quasi negre 

Diafanitat: 

Opac 

Altres característiques: Presenta una exfoliació perfecte tot i que presenta una 

fractura irregular. 

 


