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1. INTRODUCCIÓ 

Escollir el tema del treball de recerca va ser difícil, però al final, entre els temes 

que tenia pensats, l’he fet dels geopacs i dels llocs d’interès geològic a 

Catalunya, perquè he cursat dos anys la assignatura de Ciències de la Terra i 

m’interessa la matèria, i  perquè crec que estem molt poc familiaritzats amb la 

importància que té la geologia al nostre país. També perquè fa uns anys s’han 

creat molts geoparcs arreu del món i la gent no té gaire coneixement sobre 

aquest tema, per això al següent  punt explico el què són, els seus 

compromisos, les seves  responsabilitats, els geoparcs a nivell local, estatal i 

mundial, etc. i el projecte de la creació d’un nou geoparc a Catalunya. 

Al principi del punt quatre,el tema principal del treball, he fet una reflexió sobre 

l’elecció dels indrets i tot seguit he creat una guia per conèixer, en cada 

província, els llocs amb més interès geològic  explicant principalment de cada 

lloc la seva localització, la seva formació, la flora i la fauna que hi habita, un 

itinerari per observar la formació geològica i els seus voltants i alguns dels 

allotjaments i restaurants que podem trobar a prop de la formació geològica.  

Però abans de començar a explicar cada paratge, he fet una petita exposició de 

la formació de les principals unitats de relleu a Catalunya per entendre millor la 

creació de cada indret.  

Aquesta guia té l’objectiu de divulgar, conscienciar i incentivar a la gent per a 

que visiti aquestes formacions i promoure, així, un turisme més sostenible i 

rural. 

Algunes de les dificultats que he trobat a l’hora d’escollir els llocs d’interès ha 

sigut la falta d’informació en els llibres i en les pàgines web, però en general 

m’ha anat bastant bé. 

Els llibres que he consultat m’han ajudat molt, però sobretot el de “Patrimoni 

geològic de Catalunya” perquè m’ha ajudat a aclarir conceptes i aprendre molts 

de nous que m’ha facilitat a la hora de fer el treball. També he fet ús de les 

pàgines web, però sempre comparant les informacions, perquè et donen 
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informació més actualitzada ja que molts dels llibres feia temps que estaven 

editats. 

He rebut ajuda del meu tutor de TREC amb algunes reunions i amb correus 

electrònics, i també vaig contactar amb la Nadia Herrero 

(nherrero@gencat.cat), del departament de territori i sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, amb l’Albert Casas (albert.casas@ub.edu), professor 

de geologia de la universitat de Barcelona i amb la Cristina Prats Puig 

(cristinapratspuig@gmail.com), del col·legi de geòlegs, per orientar-me en 

alguns aspectes del treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nherrero@gencat.cat
mailto:albert.casas@ub.edu
mailto:cristinapratspuig@gmail.com
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2. ELS GEOPARCS 

2.1.  Què és un geoparc? 

Un geoparc és un territori amb uns límits ben definits que busca el 

desenvolupament sostenible al voltant d’un patrimoni geològic excepcional. És 

una eina de prestigi sota la qual es poden  desenvolupar accions de recerca, 

educació i desenvolupament econòmic. Un geoparc és un territori reconegut 

per la UNESCO que compta amb un patrimoni geològic, paleontològic i miner 

d’importància internacional. El distintiu d’un geoparc no és una figura legal de 

protecció sinó el reconeixement d’aquesta organització internacional a un 

model de gestió del patrimoni com a eina de desenvolupament local sostenible.  

2.2. Objectius 

Els geoparcs tenen com a funcions principals: 

• Preservar el patrimoni geològic per a les generacions futures 

• Educar el públic en general sobre els objectius de les ciències 

geològiques i matèries mediambientals 

• Assegurar un desenvolupament sostenible (a nivell turístic i econòmic en 

general) 

Per complir els seus objectius, els geoparcs han de tenir uns límits clarament 

definits i una extensió adequada per assegurar el desenvolupament econòmic 

de la zona, podent incloure àrees terrestres, marítimes o subterrànies.  

2.3. Avantatges 

Els avantatges ecològics, turístics i econòmics d’un geoparc són diversos: 

• La zona protegida aconsegueix un reconeixement oficial que es pot 

utilitzar com a marca de qualitat dins l’àmbit nacional i internacional: el 

geoparc es converteix en un lloc d’especial atractiu mundial.  

• El territori recupera els seus valors patrimonials i culturals i es revitalitza 

en el seu conjunt. 
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• Els habitants de la zona poden desenvolupar diverses activitats 

econòmiques, empresarials, culturals i turístiques que d’altra manera no 

serien possibles. 

• Els visitants gaudeixen de bells paratges únics i diversos serveis de 

qualitat. 

• L’estatus d’especial interès de la UNESCO els hi proporciona ajudes 

econòmiques per garantir-ne la conservació. 

• Els diversos membres de la Xarxa Global de Geoparcs de la UNESCO 

participen en un fòrum de cooperació internacional, intercanvien 

experiències i busquen finançament. 

2.4. Responsabilitats 

El manteniment d’un geoparc implica també certes responsabilitats: 

• Compromís per gestionar-lo i conservar-lo de manera sostenible, per 

organitzar activitats d’educació ambiental, d’investigació científica i de 

dinamització socioeconòmica. 

• La cura del parc ha de ser molt exigent i no es permet la pèrdua o 

destrucció, directa o per venda, dels seus valors geològics. En un 

geoparc no es pot comercialitzar de forma no sostenible amb objectes 

geològics com minerals o fòssils. 

• Cada geoparc ha de participar en la Xarxa per millorar el seu estat i la 

seva cohesió. 

En el cas que algun d’aquests elements no es compleixi de manera 

satisfactòria, la zona pot perdre la declaració de geoparc. Cada quatre anys un 

Comitè de la Xarxa s’encarrega d’auditar el territori per comprovar si pot seguir 

amb la qualificació. 
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2.5. Declaració d’un geoparc 

La declaració d'un geoparc es basa en tres principis:  

 

1.L’existència d'un patrimoni geològic destacat 

2.La posada en marxa d'iniciatives de geoconservació, educació i divulgació 

3.Creació d’un projecte de desenvolupament socioeconòmic i cultural a escala 

local basat en el patrimoni geològic.  

 

Així,els pilars que sustenten la creació i funcionament d'un geoparc són tres: 

patrimoni geològic, geoconservació i desenvolupament local. 

 

Un geoparc no és un espai natural protegit amb valor legal, ja que no implica la 

protecció genèrica del territori ni una regulació d'usos. En alguns casos els 

geoparcs coincideixen o engloben espais naturals protegits, encara que no és 

un requisit imprescindible.  

Així, el Projecte geoparc no afegeix cap més restricció d'usos en el territori i fa 

compatible la protecció del territori amb un model de desenvolupament 

sostenible reconegut per la UNESCO, com és la Reserva de Biosfera. 

 

De fet, sovint la declaració d'un geoparc s'utilitza com a estratègia de 

geoconservació alternativa als espais protegits que, generalment, limiten 

determinades activitats i usos del sòl. Els llocs d'interès geològic continguts en 

un geoparc han de comptar amb mesures de protecció i de gestió. 

 

A causa que els geoparcs són iniciatives de desenvolupament local basades en 

un turisme atret pel patrimoni geològic i altres recursos culturals i naturals, 

s’han de desenvolupar amb la participació i col·laboració de la població local.  

 

2.6. Origen 

 

A principis dels anys 90 sorgeixen els primers geoparcs a Europa, però no és 

fins a l’any 2000, a l’illa grega de Lesbos, on es crea la xarxa de geoparcs 
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europeus, la European Geoparks Network (EGN), amb Alemanya, Espanya, 

França i Grècia com a socis fundadors.  

A nivell mundial hi ha 90 geoparcs a 27 països arreu del món. A Europa la 

Xarxa Europea de Geoparcs compta amb 70 geoparcs repartits en 18 països. 

 

2.7. Compromisos dels geoparcs 

Principis de la Carta de la Xarxa Europea de Geoparcs: 

• Un geoparc inclou un patrimoni geològic d’importància particular en un 

territori definit. El geoparc ha d’establir una estratègia de 

desenvolupament territorial sostenible. Els recursos geològics d’un 

geoparc a més de tenir interès geològic, també poden tenir interès 

arqueològic, ecològic, històric o cultural. 

• Els geoparcs integrats dins la Xarxa es beneficien de mesures de 

protecció i de gestió. Un geoparc ha de poder garantir la protecció i 

conservació del seu patrimoni i la millora i desenvolupament sostenible 

del territori. 

• Un geoparc ha de treballar activament pel desenvolupament econòmic 

sostenible del territori lligat al geoturisme i el patrimoni geològic. 

• Un geoparc es compromet a desenvolupar, investigar i treballar per la 

millora continua del mètodes de conservació i valoració del patrimoni 

geològic. 

• Un geoparc té un paper important en la investigació científica, la 

formació i l’educació mediambiental. 

• Un geoparc esta compromès a enfortir la cohesió de la Xarxa europea, 

ha de col·laborar amb altres geoparcs i treballar conjuntament amb els 

empresaris del territori per aconseguir un equilibri entre 

desenvolupament econòmic i conservació. 

2.8. Actuacions i activitats que es duen a terme als geoparcs  

• Valorar i conservar el patrimoni geològic, paleontològic i miner com una 

part integrada dels valors que representen l’entitat del territori. 

• Fomentar l’apropiació d’aquests valors per part dels residents. 
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• Promocionar la recerca científica continuada. 

• Desenvolupar programes didàctics (Ciències de la Terra, educació 

ambiental) i de divulgació. 

• Diversificar l’oferta per un turisme de qualitat i sostenible (geoturisme, 

ecoturisme i turisme cultural). 

• Incentivar els emprenedors i agrupar iniciatives econòmiques sota una 

mateixa marca paraigües. 

2.9. Geoparcs al món 

Principals geoparcs al món: 

• Gea Norvegica Geopark (Noruega) 

• Kula Geopark (Turquia) 

• KanaWinka Geopark (Australia) 

• Geopark Paleorrota (Brazil) 

• Hong Kong Global Geopark of China (Hong Kong) 

2.9.1. Xarxa Global de Geoparcs  

La xarxa global de Geoparcs és una xarxa voluntària recolzada per la UNESCO 

desde la divisió de la ecologia i de les ciències de la Terra. La Xarxa Mundial 

de Geoparcs (GGN) és una organització internacional, no governamental, 

sense ànim de lucre que proporciona una plataforma de cooperació entre els 

geoparcs. Reuneix agències governamentals, organitzacions no 

governamentals , científics i comunitats de tot el món en una associació 

mundial única i opera d’acord amb els reglaments de la UNESCO. La xarxa 

està formada per totes les regions del món i reuneix grups que comparteixen 

valors comuns, interessos o 

fons després d’un procés de 

concepció i de gestió específic. 

Serveix a més per 

desenvolupar models de bones 

pràctiques i establir normes en 

http://www.project

egeoparctrempmo

ntsec.com/wp-

content/uploads/2

015/03/logoGGN_

002.png 

http://www.geoparc.cat/upload/imatges/mapa-

geoparcs-2013.jpg 

http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/wp-content/uploads/2015/03/logoGGN_002.png
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qualitat per als territoris que integren la conservació del patrimoni geològic en 

una estratègia per al desenvolupament econòmic sostenible regional. Aquesta 

xarxa comprèn 120 localitzacions en 33 països d’arreu del món 

2.10. Geoparcs a Europa    

Principals geoparcs a Europa: 

• Haute-Provence Geopark (França) 

• Vulkaneifel Geopark (Alemanya)  

• Lesbos Island Geopark (Grecia) 

• Madonie Geopark (Italia) 

• Naturtejo Geopark (Portugal) 

2.10.1. Xarxa Europea de Geopacs 

La Xarxa Europea de Geoparcs (EGN) es va crear a mitjans de l’any 2000 i la 

van formar 4  espais naturals:  la Reserva geològica de l’Alta Provença a 

França; el Museu d’Història Natural del Bosc Petrificat de Lesbos a Grècia; 

Geoparc Vulkaneifel a Alemanya, i el Parc Cultural del Maestrat a Espanya. 

Un objectiu prioritari d’aquesta Xarxa és conservar la geodiversitat per 

promoure el patrimoni geològic per al públic en general, així com per donar 

suport al desenvolupament econòmic sostenible dels territoris geoparcs, 

principalment a través del desenvolupament del geoturisme. L’any 2017 

aquesta Xarxa ja inclou 70 territoris europeus.

    

http://www.projectegeoparctrempmont

sec.com/wpcontent/uploads/2015/03/l

ogo-egn-.jpg 

https://upload.wikimedi

a.org/wikipedia/commo

ns/thumb/2/2b/Geopar

ks.PNG/350px-

Geoparks.PNG 



9 
 

2.11. Geoparcs a Espanya/Catalunya 

Els principals geoparcs a Espanya: 

• Cabo de Gata-Nijar Parque Natural (Andalusia).  

• Subbeticas Geoparque (Andalusia).  

• Sobrarbe Geoparque (Aragó).  

• Parque Cultural del Maeztrazgo (Aragó).  

• Geoparque de la Costa Vasca (País Basc).  

• Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla (Andalusia).  

• Geoparque Villuercas Ibore Jara (Extremadura).  

 

Geoparcs a Catalunya: 

 

• Geoparc de la Catalunya Central 

El Geoparc de la Catalunya Central va ser declarat 

el 2012 i és l’únic a Catalunya .El formen els 30 

municipis del Bages, 5 municipis del Moianès (Moià, 

Calders, l’Estany,Monistrol de Calders i Santa Maria 

d’Oló), més el municipi de Collbató, al Baix 

Llobregat. La superfície del geoparc és d’uns 1.250Km2 i és habitada per uns 

190.000 habitants.  

 

2.11.1. Comitè Espanyol de   

Geoparcs 

Tots els geoparcs espanyols 

conformen, amb representants de l’Administració General 

de l’Estat, el Comitè Espanyol de Geoparcs com un 

fòrum en el qual es coordinen els treballs que es realitzen 

en el nivell nacional relacionats amb la Xarxa Global i 

amb la UNESCO, a més d’ocupar-se de la  correcta difusió i de la 

informació adequada en els nous projectes de geoparc de l’Estat.   

http://www.suriaturis

me.cat/wp-

content/uploads/201

4-02-21-Geoparc-

de-la-Catalunya-

Central.jpg 

http://www.projectegeoparctr

empmontsec.com/wp-

content/uploads/2015/03/CE

G1-e1412191236960.jpg 
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2.12. Nous projectes 

Projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec  

Conca de Tremp - Montsec és un territori ubicat a la part nord occidental de 

Catalunya que l'any 2015 va iniciar el procés de candidatura per accedir a ser 

geoparc Mundial de la UNESCO. L'àmbit territorial comprèn tots els municipis 

del Pallars Jussà; Baix Pallars al Pallars Sobirà; Coll de Nargó a l'Alt Urgell; 

Vilanova de Meià, Camarasa i Àger a La Noguera.  

Al territori es porten a terme diferents iniciatives relacionades amb el 

desenvolupament rural sostenible. La majoria estan vinculades als valors del 

patrimoni natural i cultural que caracteritzen la personalitat del territori proposat, 

destacant la importància del patrimoni geològic i paleontològic. 

Aquestes iniciatives coincideixen plenament amb la filosofia del model de 

geoparc de la UNESCO, de manera que el projecte Geoparc Conca de Tremp-

Montsec permet la potenciació d’aquestes iniciatives guanyant visibilitat i 

coordinació entre els agents socials públics i privats, garantint en tot moment la 

participació de la comunitat local en el desenvolupament del projecte. 

Un dels principals atractius són els jaciments amb fòssils de finals del 

mesozoic, just abans de l'extinció dels dinosaures, ara fa 66 milions d'anys. 

Des de fa uns quants anys investigadors de l'Institut Català de Paleontologia 

(ICP) Miquel Crusafont, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la 

Universitat de Barcelona, de l'ICGC i d'universitats de tot el món duen a terme 

els seus estudis científics orientats a conèixer les causes i els efectes de 

l'extinció dels dinosaures. En les seves roques i paisatges s’hi troba escrita la 

història dels últims 550 milions d’anys, des del Cambrià fins al present. Se’n pot 

destacar la ben preservada successió Mesozoica que permet la reconstrucció 

de les conques que existien abans de la formació dels Pirineus i on es troben 

restes dels últims dinosaures que van viure a Europa abans de la seva extinció. 
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2.13. Concepte de patrimoni geològic 

El patrimoni geològic es pot definir com el conjunt de recursos naturals, en 

general no renovables, siguin formacions i estructures geològiques, formes del 

terreny o jaciments paleontològics i mineralògics, que permeten reconèixer, 

estudiar i interpretar la història geològica de la Terra i els processos que l’han 

modelat fins a la seva actual configuració. 

En el passat, a principis del segle XIX, els minerals i els fòssils van acaparar 

l’interès dels naturalistes i col·leccionistes. A partir de la segona meitat del XIX 

es comencen a considerar i a protegir paratges singulars per l’espectacularitat 

de les seves morfologies geològiques i també va arribar el torn de 

determinades successions d’estrats representatives dels diferents períodes de 

la història geològica. En l’últim terç del segle XX el concepte de patrimoni 

geològic s’enriqueix, i als valors paleontològics, mineralògics, geomorfològics i 

estratigràfics s’hi afegeixen les estructures tectòniques reveladores dels 

esforços a què van ser sotmesos i les deformacions que van patir els materials 

de l’escorça terrestre a través dels quals podem interpretar l’ambient en què es 

van formar les diferents roques sedimentàries i molts altres aspectes d’interès 

de naturalesa variada continguts en les formacions geològiques. 

No totes les formacions i estructures geològiques poden ni han de formar part 

d’aquest patrimoni sinó les que siguin especialment significatives des del punt 

de vista científic didàctic o recreatiu per reconstruir la història geològica d’una 

determinada regió. El patrimoni geològic està construït per una sèrie de llocs 

privilegiats o punts d’interès geològic, de contingut i extensió variables, 

seleccionats amb criteris científics rigorosos per la seva especial 

representativitat en la història geològica de l’àrea considerada.   

Els punts d’interès són llocs privilegiats on concorren diverses circumstàncies 

que els fan mereixedors de consideració: a més a més de la representativitat, 

s’hi ha d’afegir altres valors com la raresa, la bona exposició i conservació, 

l’accessibilitat al públic, l’edat geològica, el bon coneixement i investigació del 

lloc que garanteixi que s’interpreta amb encert, la potencialitat d’ús recreatiu... 
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2.14. Concepte de patrimoni geològic i patrimoni cultural 

La història de l’home, la de la resta de les espècies i la de la Terra formen part 

d’un únic procés evolutiu que ens permet afirmar que el patrimoni geològic, 

com a memòria de l’evolució de la Terra, és part integrant del patrimoni cultural, 

com a memòria de l’evolució humana. 

No ha d’estranyar doncs que la legislació relativa al patrimoni cultural, tant la 

llei estatal 16/1985 de Patrimoni Històric Espanyol com la legislació 

autonòmica, consideri com a part integrant del patrimoni històric els elements 

geològics i paleontològics relacionats amb la història de l’home, els seus 

orígens i antecedents i, per extensió, tots els jaciments paleontològics i els 

components geològics relacionats. 

No obstant, així com la societat ha après a respectar la seva memòria històrica 

el seu patrimoni historicocultural, encara queda un bon camí per recórrer 

perquè aprengui a respectar el patrimoni geològic. 

 

2.15. Concepte de patrimoni geològic i patrimoni natural 

El patrimoni geològic també forma part del patrimoni natural. Gea, flora i fauna 

són els tres subsistemes constituents del medi natural i entre ells s’estableixen 

un complex entramat d’interrelacions. 

La llei 4/1989  de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna 

Silvestres preveu la conservació de les formacions geològiques i 

geomorfològiques, els jaciments paleontològics i altres elements de la gea que 

reuneixin un interès especial per la singularitat o importància dels seus valors 

científics, culturals o paisatgístics. Aquesta conservació s’estableix a través de 

figures de protecció que varien des dels parcs nacionals o naturals per a llocs 

extensos fina als monuments naturals pels elements més localitzats, passant 

per un gran nombre de figures addicionals que les comunitats autònomes han 

anat desenvolupant. 

Des de la legislació conservacionista del medi natural, la protecció del patrimoni 

geològic es fomenta en els seus valors científics així com en la importància 

que, des d’un enfocament holístic de la naturalesa, té la gea en la conformació 
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dels ecosistemes i biòtops. Cal no oblidar tampoc el seu valor com a recurs 

recreatiu, per al gaudir de l’aclaparat ciutadà modern, demandant creixent d’oci 

en la naturalesa. 
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3. HISTÒRIA GEOLÒGICA DE CATALUNYA 

 

3.1. Els Pirineus 

Els Pirineus són un conjunt de serres situades al nord de la península Ibèrica. 

Territorialment ocupen la zona nord de Catalunya, l'Aragó, Navarra i Euskadi i 

la zona sud del País Basc del Nord i de l'Occitània (Bearn, la Gascunya, i 

Llenguadoc); l'oest i sud de la Catalunya Nord; i la totalitat d'Andorra. 

Tenen una llargada d'uns 425 km i una amplada que generalment no supera 

els 100 km, amb una superfície total de 19.000 km². 

3.1.1. Formació dels Pirineus 

A l'era Mesozoica, tot el territori quedava cobert per les aigües del mar, al fons 

del qual s'anaven dipositant els materials erosionats sobre els materials de l'era 

anterior.  

1. Pirineu axial 

2. Prepirineu 

3. Serralada transversal 

4. Depressió Central 

5. Serralades costaneres 

1 

5 

4 

2 
3 
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Al període Terciari de l'era Cenozoica va ser quan els Pirineus van emergir  

gràcies al xoc de la placa Ibèrica amb la Eurasiàtica. 

En iniciar-se aquest xoc, els dipòsits 

sedimentaris més recents, més 

flexibles, es van anar plegant, mentre 

que els materials del sòcol primari, 

més rígids, es van anar esquerdant i 

aixecant-se en la seva part central.  

 Va continuar l'aixecament, sobretot 

per la part central, i la cobertora 

sedimentària, fortament replegada, per 

gravetat, va lliscar cap avall i va deixar 

al descobert la part més enlairada del 

sòcol.  

El procés de lliscament de la cobertora 

va seguir mentre durava l'orogènia, 

produint-se encavalcaments de plecs i 

mantells de corriment.  Actualment el 

sòcol s’anomena Pirineu axial i la 

cobertora Prepirineu. 

3.1.1.1. El Pirineu axial 

El Pirineu axial és on hi ha les muntanyes més altes de Catalunya amb cims de 

més de 3.000 m. Va des de la Vall d’Aran fina al Cap de Creus i la seva altitud 

va disminuint conforme s’acosta al mar. 

 

El Pirineu axial és geològicament més antic (paleozoic) i les roques que el 

formen són magmàtiques i metamòrfiques com el granit, les pissarres, marbres, 

etc. 

 
 

 

 

http://www.xtec.cat/~nlinan/geomorfo/

tema2/pirineu1.htm 

http://www.xtec.cat/~nlinan/geomorfo/tema1/ceno.htm
http://www.xtec.cat/~nlinan/geomorfo/tema1/magma.htm
http://www.xtec.cat/~nlinan/geomorfo/tema1/metamor.htm
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El Pirineu occidental (oest) és el més ample i alt. La neu i el gel han anat 

trencant les roques, sobretot la última glaciació al quaternari, i per això les 

muntanyes tenen formes retallades amb crestes i agulles. 

En canvi el Pirineu oriental (est) té les muntanyes més baixes  i tenen formes 

suaus i arrodonides perquè estan molt desgastades. 

 

Els cims més alts del Pirineu axial català són: el Coma-lo-forno (3.033 m); la 

Pica d'Estats (3.143 m); el Monteixo (2905 m); Coma Pedrosa (2946 M); Puig 

Pedrós (2.911 m); el Carlit (2921 m); el Puigmal (2.914 m), entre d’altres, però 

el punt màxim és l'Aneto, situat al Parc Natual Posets-Maladeta, província 

d’Osca, amb 3.404 metres. 

3.1.1.2.  El Prepirineu 

El Prepirineu està format per un conjunt de serralades paral·leles orientades 

d’oest a est i que disminueixen en alçada conforme s’allunyen del Pirineu. Hi ha 

el Prepirineu català i el Prepirineu francés. Cap a l’est també perd altura i 

enllaça suaument amb les serralades costaneres mitjançant la Serralada 

Transversal (amb el Puigsacalm de 1.515 m), i separa la Depressió Central de 

la Plana de l’Empordà.  

Les roques que formen el Prepirineu no són tan antigues com les del Pirineu. 

La majoria de roques del Prepirineu són roques calcàries, gresos i 

conglomerats.  

Les serres més destacades del Prepirineu: Montsec, Boumort,Port del 

Comte, Cadí, Ensija, Pedraforca, Rasos de Peguera, Moixeró, Cavallera... 

 

3.2. Depressió central 

La Depressió o Plana Central s’estén entre el Prepirineu i la Serralada 

Prelitoral. És un conjunt d’altiplans d’entre 800 i 1.000 m separats per diverses 

valls fluvials (el Llobregat, el Cardener, el Segre, etc.) que van perdent altitud 

cap a l’oest fins arribar a la Depressió de l’Ebre (100 m). 

 

 

http://www.xtec.cat/~nlinan/geomorfo/tema1/sedimen.htm
http://www.xtec.cat/~nlinan/geomorfo/tema1/sedimen.htm
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3.2.1. Formació de la Depressió Central 

 

La Depressió Central és constituïda per materials 

recents, del Quaternari, que es dipositaren en el gran 

golf marí que delimitava el massís pirinenc i el massís 

catalano-balear.  

 

D'aquesta fase de sedimentació marina trobem gresos, 

calcàries i margues gris-blavenques (aquestes dues 

últimes allí on la sedimentació és més tranquil·la) i conglomerats (en els grans 

cons de dejecció dels rius pirinencs i catalano-balears). L' evaporació va produir 

la concentració de sals (sòdiques, potàssiques i guixos).   

  

Una vegada dipositades les sals i reduïda la superfície d'aigua, es va iniciar 

una fase de sedimentació continental que va donar com a resultat un rocam 

constituït per capes de gruixària variable de conglomerats, gresos, margues i 

calcàries (tots ells secundaris i terciaris) i argiles rogenques quaternàries.              

Posteriorment, els rius en passar per aquests terrenys tous els ha anat 

desgastant i s’han format desnivells importants amb unes parts enfonsades i 

planes (Pla de Bages, Plana de Vic, conca d’Òdena, ...) i unes parts més 

elevades i planes (altiplà de la Segarra, altiplà del Moianès, ...)  

3.2.2. Altres depressions             

 A més d'aquesta gran Plana Central a Catalunya hi ha també les planes 

litorals: 

-La Depressió Prelitoral situada entre les serralades costaneres que va de la 

Selva fins al Tarragonès. 

-La Depressió Litoral una estreta franja a costat del mar que comprèn el sud del 

Barcelonès i Maresme. 

-Les planes dels deltes del Llobregat i de l'Ebre així com la plana de 

l'Empordà formada pels sediments portats pels rius Muga, Ter i Fluvià. 

 

http://www.xtec.cat/~nlinan/g

eomorfo/tema2/depcent.htm 
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3.3. Serralades costaneres 

Estan situades a l'orient de Catalunya i agafen una direcció nordest-sudoest, 

paral·lela a la costa.              

3.3.1.Formació de les serralades costaneres 

Les Serralades Costaneres són les restes del gran 

massís Catalano-Balear que, després de l'emersió 

del Pirineu, va tancar el gran golf marí terciari pel sud-

est. 

A la darrera orogènia alpina la major part del massís es va submergir i només 

va quedar emergida aquesta franja de terreny, plegada i fracturada.  

Dues fractures paral·leles van facilitar l'ensorrament d'un bloc intermedi per on 

va penetrar l'aigua tot formant un petit i estret golf, que va acabar constituint la 

Depressió Pre-Litoral.   

3.3.1.1.Depressió Prelitoral 

La Depressió Prelitoral és una fosa tectònica delimitada per dues línies de falla 

principals. La ocupen les comarques de la Selva, el Vallès, el Penedès i el 

Camp de Tarragona.  

3.3.1.2. Serralada Prelitoral 

Les Serres Prelitorals van des de la serralada Transversal fins més enllà de 

l'Ebre, són les més interiors i és on es troben els cims més alts.  De nord a sud: 

les Guillaries, el Montseny, Montserrat, les Muntanyes de Prades, el Montsant i 

la serra de Tivissa, el massís dels Ports i el Montsià… 

 

3.3.1.3 Serralada Litoral   

Les serres Litorals s'aixequen tan a prop del mar que a vegades deixen vora la 

costa una plana molt estreta i a vegades les muntanyes arriben fins al mar 

formant una costa alta amb penya-segats. Són de menor altitud i molt 

erosionades per l'acció dels rius. De nord a sud: el massís de les Gavarres, el 

http://www.xtec.cat/~nlinan/

geomorfo/tema2/sercosta.ht

m 
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Puig de Cadiretes, el Montnegre, el Corredor, Sant Mateu, Collserola i el 

massís del Garraf.  

 

3.3.2. Materials 

Un dels trets geològics més característics de les Serralades Costaneres és la 

gran diversitat de materials de totes les eres geològiques que les constitueixen. 

La meitat septentrional dels sistemes muntanyosos està  formada, quasi 

exclusivament, per materials antics, de l'Era Primària; mentre que a la meitat 

sud hi predominen els materials secundaris i terciaris, més recents. Al fons de 

la depressió intermèdia trobem materials terciaris i quaternaris, provinents de 

l'erosió de les muntanyes properes. 
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 4. LLOCS D’INTERÈS GEOLÒGIC 

 

 

LLEGENDA  

1. Cap de Creus  

2. Cingles de Bertí  

3. Congost de Mont-rebei  

4. Coves del Toll  

5. Delta de l’Ebre  

6. Esllavissada de Puigcercós  

7. Massís del Garraf  

8. Montserrat  

9. Muntanya de sal de Cardona  

10. Pedraforca  

11. Serra de Montsant  

12. Zona volcànica de la Garrotxa  

1 

2 

3 

5 

4 

7 

6 

8 

9 

10 

11 

12 
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Abans de començar a exposar cada indret explicaré el perquè de l’elecció 

d’aquests llocs d’interès geològic i no uns altres. Els he seleccionat d’una llista   

d’entre 149 espais de “l’inventari d'espais d'interès geològic” de la pàgina web 

del Departament de Territori i Sostenibilitat de  la Generalitat de Catalunya. 

M’he focalitzat en els elements geomorfològics i  he volgut escollir els que 

representen la varietat geològica que té  Catalunya i els paratges més 

representatius, ja sigui per la seva forma peculiar, per la seva popularitat o per 

la seva formació. 

El que he fet per realitzar cada fitxa, en general, ha sigut situar cada lloc en la 

comarca i població en que es troba i he explicat la seva formació i en alguns 

casos dels materials que estan formats. També he comentat la fauna i la 

vegetació característica de cada zona, i a més a més inclou un itinerari, a 

vegades no massa llarg, per la formació geològica per observar-la i conèixer 

totes les referències geològiques. Al final he posat els millors quatre 

allotjaments i  els  millors quatre  restaurants, valorats per la gent per les seves 

vistes i per la seva magnífica gastronomia, a prop de l’indret perquè faciliti a la 

gent la seva estada. 
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4.1. BARCELONA
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COVES DEL TOLL 
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4.1.1. COVES DEL TOLL 

La cova del Toll és una cova prehistòrica. Situada a 743 metres d’altitud té un 

recorregut total de 1148 metres, la part habilitada per la visita es de 180,55 

metres i té forma de L. És una de les coves prehistòriques d’Europa més riques 

en fauna Quaternària. 

El complex de les coves del Toll està format per la cova del Toll (1148 m), la 

cova de les Toixoneres (50 m), la cova Morta (100 m) i l’avenc del Bassot (12 m 

de profunditat).  Se suposa que antigament les diferents cavitats estaven 

connectades entre si. En elles s’han trobat abundants restes arqueològiques i 

paleontològiques, des del Paleolític mitjà fins l’Edat de Bronze. 

La cova té una temperatura constant de 14 graus i la humitat oscil·la del 80% al 

100%. 

Es tracta d’una cova que no té filtracions d’aigua, per tant no es caracteritza per 

les típiques estalactites i estalagmites que moltes altres coves presenten. 

L’any 2007 es va crear a les rodalies de les coves el Parc Prehistòric de les 

Coves del Toll, que el seu objectiu és la difusió i socialització de la 

paleontologia, l’arqueologia i el medi rural. 

     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.covesdeltoll.com/cova_toll/cuevas_prehistoricas2.jpg 
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4.1.1.1. Localització  

És una cova prehistòrica situada  a 7,5 km del poble de Moià, a la comarca del 

Moianès (Barcelona). 

 

4.1.1.2. Descripció 

La cova del Toll té tres boques d’entrada: la "Boca sud", la "Boca de la 

surgència" i l’"Avenc del Bassot" 

La cova es divideix en quatre sectors: 

Galeria sud (zona visitable) 

Consta d'una galeria recta de 108 metres de longitud, és la zona on habitava 

l'home prehistòric, i és on s'han trobat la major part de les restes 

arqueològiques i paleontològiques. Al final de la galeria hi ha una bifurcació, a 

la dreta hi ha la "Galeria est" i a l'esquerra la "Galeria de la surgència" (tancada 

amb una reixa). 

Galeria est (zona visitable 72.55 metres) 

https://www.g

oogle.es/maps

/place/Parc+Pr

ehist%C3%B2ri

c+de+les+Cove

s+del+Toll+de

+Moi%C3%A0/

@41.805438,2

.1481523,568

m/data=!3m2!

1e3!4b1!4m5!

3m4!1s0x12a4

e6d08c6e11d3

:0xcd0dfec1de

ab2ae5!8m2!3

d41.805438!4

d2.150341?dcr

=0 
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Galeria que discorre per sobre del curs d'un riu intermitent. Al principi la galeria 

té bones dimensions, per fer-se cada vegada més estreta i dificultosa a mesura 

que es va avançant, havent cada vegada més passos amb aigua i fang, 

sifonant en nombrosos punts. Només es pot visitar fins a la "Sala del sifó". 

Boca de la Surgència 

La galeria té un recorregut de 543 metres, fins a la cruïlla amb la "Galeria sud" i 

la "Galeria est". Aquesta galeria és la continuació de la "Galeria est", i com a tal 

és la continuació d'un petit riu subterrani que arriba a ser actiu en època de 

pluges i el cabal aflora per la boca de la surgència. La galeria és de lliure accés 

fins gairebé al final, on hi ha una reixa per impedir la continuació. 

Avenc del Bassot  

Es tracta d'una petita avenc de 12 metres de profunditat. En el seu fons es 

troba una petita i estreta galeria, que no és més que la "Galeria est", amb la 

qual comunica després de superar diversos passos estrets. 

 

 

 

 

http://viatgeslowcost.blogspot.com.es/p/visita-les-coves-del-toll-de-moia.html 
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4.1.1.3. Ocupació de la cova 

Fa menys de 3.500 anys una esllavissada va tapar la vella entrada de la cova, 

convertint-la en una càpsula del temps ignorada i intacta fina al seu 

redescobriment al segle XX. 

El 1948 es va començar a explorar la “Surgència”  i va ser al 1952 quan uns 

espeleòlegs , entrant per la cova i a través de passos molt estrets van descobrir 

la galeria sud, on van trobar ceràmica que no podria haver entrat per on havien 

passat ells. Això els va portar a pensar en una antiga entrada desconeguda que 

el 1954 es va localitzar i reobrir retirant la terra i les roques que l’havien tapada 

feia 35 segles. 

Ocupació humana 

Més tard la gran fauna cavernícola va ser substituïda pels humans prehistòrics 

que van habilitar i utilitzar la cova durant milers d’anys. Les excavacions a la 

cova veïna de les Toixoneres demostren que al Paleolític Mitjà l’home de 

Neandertal aprofitava aquesta cova menys 

fonda però més assolellada que la del Toll. 

Van ser els darrers homes d’aquesta espècie 

que van viure a Catalunya abans d’extingir-

se i ser substituïts pels homes de Cromanyó.  

Durant el Paleolític Superior el Toll era un 

refugi de pas. Però al Neolític, quan ja es 

practicava l’agricultura i la ramaderia, la cova 

del Toll era molt utilitzada. Aprofitaven la boca e la galeria sud per viure-hi i 

l’interior de la cova per enterrar els morts. Fins ara s’han trobat 18 esquelets. A 

l’Edat de Bronze la cova encara era utilitzada.  

 

 

 

http://www.covesdeltoll.com/coves_pre

historiques_catalunya.htm 
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4.1.1.4. Geologia 

Al conjunt de les coves del Toll la roca on s’han originat les cavitats és la 

calcària que té el seu origen en l’escull coral·lí que hi havia aquí fa 38 milions 

d’anys. Malgrat la seva consistència és lleugerament soluble en aigua que porti 

CO2 dissolt, i sol tenir nombroses diàclasis per on hi penetra l’aigua de la pluja. 

Aquesta roca i altres de sorrenques formen una capa d’uns 300 m de gruix que 

s’estén per bona part del sud del Moianès. Tant la calcària diaclasada com la 

sorrenca són roques poroses i permeables, i gràcies a aquestes propietats 

poden emmagatzemar aigua formant un aqüífer. L’aigua que circula per la cova 

del Toll procedeix d’aquest gran reservori. Fa entre 5 i 7 milions d’anys que 

l’aigua va començar a penetrar per les diàclasis de la roca, i en forma de rierol 

subterrani va anar fent un camí pel seu interior dissolvent les parets del seu 

conducte. A més, el corrent d’aigua arrossegava sorra i còdols que erosionaven 

les parets i el sòl de la cova, formant així la galeria actual, que en diversos 

punts té uns quants metres d’alçada i d’amplada. L’aigua sortia per l’actual 

entrada de la cova. 

Fa uns centenars de milers d’anys l’aigua va trobar un nou camí en direcció 

oest i aquest nou conducte va començar a portar aigua cap a una nova 

surgència una mica més baixa. La nova galeria es va anar eixamplant fins que 

la vella sortida va quedar sense aigua i es va convertir en refugi per a la fauna. 

Aquesta galeria era un bon refugi, però en 

cas de pluges extraordinàries s’inundava. 

Quan això passava l’aigua hi aportava una 

capa de sediment fangós o sorrenc que 

enterrava les restes d’animals que hi havia, 

a les que s’afegien ossos i fins i tot 

cadàvers sencers arrossegats pel torrent, i 

més endavant els testimonis de la presencia 

humana. 

                                  

https://c1.staticflickr.com/4/3894/1440

4188749_2df18227ef_b.jpg 
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Secció longitudinal de la cova

 

4.1.1.5. Fauna  

Gràcies a les excavacions fetes a la cova del Toll i altres del Moianès podem 

conèixer molt bé la fauna i la flora que hi havia durant la darrera de les 

glaciacions quaternàries, i com variaven en funció de les oscil·lacions 

climàtiques. Sabem que els óssos de les cavernes eren els principals estadants 

de la cova però també la freqüentaven els lleons i les hienes per devorar les 

seves preses, entre les qui hi havia cavalls, bous salvatges, rinoceronts, 

cérvols, bisons… les restes dels quals són un tresor per a la paleontologia. 

Actualment a la cova habiten de manera ocasional les serps, els ratpenats, 

alguns insectes, etc., altres que viuen dins de la cova però també podrien viure 

a fora, com els mol·luscs, àcars, miriàpodes... i altres que passen tota la vida a 

l’interior de la cova. No podrien viure a l’exterior degut a les adaptacions 

morfològiques del seu cos, com per exemple alguns crustacis i insectes. 

4.1.1.6. Troballes 

És una de les coves prehistòriques d'Europa més rica en fauna del Quaternari, 

durant les glaciacions würmianes. S'hi han trobat restes fòssils d'hipopòtam, 

rinoceront, ós de les cavernes, lleó, hiena, bou primitiu, isard, etc. També s'han 

descobert restes d'un foc i d'alguns estris de sílex corresponents al Mosterià, 

les quals demostren la presència humana de l'home Neandertal durant el 

Paleolític Mitjà (entre 100.000 i 40.000 anys d'antiguitat) a la Catalunya central. 
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Les troballes, relatives a l'Epipaleolític, al Neolític i a l'Edat de Bronze, mostren 

canvis en l'activitat dels pobladors. S'hi va trobar un individu masculí i robust, 

no gaire alt i branquimorf, de tipus alpí, del qual s'ha trobat l'enterrament i que 

s'acompanya d'un fermall metàl·lic d'origen centreeuropeu. Actualment totes les 

restes arqueològiques que s'hi han trobat s'exposen al Museu arqueològic i 

paleontològic de Moià. 

4.1.1.7. Itinerari 

1. Coves del Toll (Moià) 

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

És una ruta que comença entre el terme municipal de Collsuspina i de Moià, a 

la zona on hi ha unes naus industrials. Agafem una pista i seguim travessant 

una masia, anem agafant pistes i corriols fins arribar a les coves, hi ha un 

trencant a mà esquerra amb un cartell que pràcticament no és visible, ja que la 

vegetació fa que quedi una mica amagat. Un cop a les Coves del Toll, fem una 

mica de visita el poblat Prehistòric, la cova Morta, la cova que té sortida a 

l'exterior com a canal del riu subterrani s’anomena: La surgència. Prop de la 

cova principal hi trobem la cova de les Teixoneres i la cova de les Encantades, 

cal ressaltar que a la cova de les Teixoneres s’hi ha fet troballes 

arqueològiques importants. 

 

Per agafar el camí de tornada agafem un tros de pista asfaltada i ens desviem 

a l'esquerra per una pista de camí de carro, tot seguint el camí, hem de desviar-

nos per mig del bosc per anar a buscar un altre camí que ens portarà 

pràcticament a davant del cotxe, no obstant també podem desviar-nos una 

mica i passar per mig d'un camp de pagès per poder anar a contemplar "El 

Roure del Massot", un arbre monumental, catalogat per la Generalitat de 

Catalunya, a uns 500 metres estan els cotxes i tornem a arribar a l'inici.  

 

La caminada és molt tranquil·la, i val molt la pena per anar a veure les Coves 

del Toll. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Arqueol%C3%B3gico_y_Paleontol%C3%B3gico-Cuevas_del_Toll_de_Moi%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Arqueol%C3%B3gico_y_Paleontol%C3%B3gico-Cuevas_del_Toll_de_Moi%C3%A0
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4.1.1.8. Allotjaments i restaurants 

Allotjaments 

 

Masia Montbrú  

Moià (a 2,4 km del centre)  

La Masia Montbrú es troba a Moià, a 46 km de 

Barcelona  i té jardí. La localitat del Montseny està a 

27 km. Hi ha WiFi gratuïta en totes les instal·lacions.  

 

 

Magadins  Nou  

Moià (a 4,7 km del centre)  

El Magadins Nou ofereix allotjament a Moià i 

accepta mascotes. Olot està a 48 km. Hi ha 

aparcament privat gratuït. Tots els allotjaments 

inclouen zona d’estar amb TV i reproductor de DVD.  

 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9095665 

 

https://www.booking.com/hotel/es/mont-bru.es.html?aid=303946;label=moya-es-DlznkeRHuBv8gR1*FsjqkAS166825249632%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-337676943%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=16f56c3b92ea00d4;srepoch=1514129016;room1=A%2CA;hpos=3;hapos=3;dest_type=city;dest_id=-393251;srfid=9df86ca53665196b174f93c68d1e5cb14857189eX3;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/magadins-nou.es.html?aid=303946;label=moya-es-DlznkeRHuBv8gR1*FsjqkAS166825249632%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-337676943%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=16f56c3b92ea00d4;srepoch=1514129016;room1=A%2CA;hpos=4;hapos=4;dest_type=city;dest_id=-393251;srfid=9df86ca53665196b174f93c68d1e5cb14857189eX4;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/magadins-nou.es.html?aid=303946;label=moya-es-DlznkeRHuBv8gR1*FsjqkAS166825249632%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-337676943%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=16f56c3b92ea00d4;srepoch=1514129016;room1=A%2CA;hpos=4;hapos=4;dest_type=city;dest_id=-393251;srfid=9df86ca53665196b174f93c68d1e5cb14857189eX4;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/magadins-nou.es.html?aid=303946;label=moya-es-DlznkeRHuBv8gR1*FsjqkAS166825249632%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-337676943%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=16f56c3b92ea00d4;srepoch=1514129016;room1=A%2CA;hpos=4;hapos=4;dest_type=city;dest_id=-393251;srfid=9df86ca53665196b174f93c68d1e5cb14857189eX4;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
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El Graner de Vilarrasa   

Moià (a 1,3 km del centre)  

El Mas Vilarrasa es troba a la localitat  catalana de 

Moià, a 25 minut en cotxe de la població de Vic,  

ofereix un jardí amb una piscina a l’aire lliure i sala 

de jocs.  

 

 

Entre Roures  

 

Moià (a 1,2 km del centre)  

El Entre Roures accepta mascotes i està situat a 

Moià, a 49 km de Barcelona. L’establiment es troba 

a 26 km del Montseny. Hi ha WiFi gratuïta en totes 

les instal·lacions.  

 

 

Restaurants 

 

 
 

 

Les Voltes de Sant Sebastià 

      

C/ Sant Sebastià, 9, Baixos  

A 0,6 km de les Coves del Toll 

Cuina: Mediterrània  

 

 

 
 

 

Braseria Taula  Nº1 

 

Carretera de Manresa,16 Carretera de Manresa, 

16  

A 0,6 km de les Coves del Toll 

Cuina: Barbacoa, Saludable  

 

https://www.booking.com/hotel/es/mas-vilarrasa.es.html?aid=303946;label=moya-es-DlznkeRHuBv8gR1*FsjqkAS166825249632%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-337676943%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=16f56c3b92ea00d4;srepoch=1514129016;room1=A%2CA;hpos=5;hapos=5;dest_type=city;dest_id=-393251;srfid=9df86ca53665196b174f93c68d1e5cb14857189eX5;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/mas-vilarrasa.es.html?aid=303946;label=moya-es-DlznkeRHuBv8gR1*FsjqkAS166825249632%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-337676943%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=16f56c3b92ea00d4;srepoch=1514129016;room1=A%2CA;hpos=5;hapos=5;dest_type=city;dest_id=-393251;srfid=9df86ca53665196b174f93c68d1e5cb14857189eX5;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/entre-roures.es.html?aid=303946;label=moya-es-DlznkeRHuBv8gR1*FsjqkAS239915749821%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-337676943%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=7a3f6f9801c602c7;srepoch=1514130737;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=-393251;srfid=8484a050e4c2dec1dd9fd716d576432b61201fa0X2;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/entre-roures.es.html?aid=303946;label=moya-es-DlznkeRHuBv8gR1*FsjqkAS239915749821%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-337676943%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=7a3f6f9801c602c7;srepoch=1514130737;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=-393251;srfid=8484a050e4c2dec1dd9fd716d576432b61201fa0X2;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1235430-d1082215-Reviews-Les_Voltes_de_Sant_Sebastia-Moia_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1235430-c28-Moia_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1235430-d10187875-Reviews-TAULA_N01-Moia_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1235430-c6-Moia_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1235430-c10679-Moia_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1235430-d1082215-Reviews-Les_Voltes_de_Sant_Sebastia-Moia_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1235430-d10187875-Reviews-TAULA_N01-Moia_Catalonia.html
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Cafeteria Restaurant Moianès 

 

Plaça del moianès s/n  

A 0,8 km de les Coves del Toll 

 

 
 

 
Restaurant  El Colom 

 

Plaça del Colom , 1  

A 0,6 km de les Coves del Toll 

Cuina: Mediterrània, Espanyola, Internacional, 

Contemporània  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1235430-d5866173-Reviews-Cafeteria_Restaurant_Moianes-Moia_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1235430-d3895136-Reviews-Restaurant_El_Colom-Moia_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1235430-c28-Moia_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1235430-c36-Moia_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1235430-c22-Moia_Catalonia.html
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CINGLES DE BERTÍ 
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4.1.2. CINGLES DE BERTÍ 

Els Cingles de Bertí són un conjunt de cingleres i relleus que formen part de la 

Serralada Prelitoral i que separen l'altiplà del Moianès de la depressió del 

Vallès. Reben el nom de la parròquia de Sant Pere de Bertí ubicada a la part 

central del seu recorregut. Formen part de l’espai natural Sant Miquel del Fai.  

Un cingle és un precipici de caiguda vertical o de fort pendent format per 

roques, generalment cantelludes, resistents a l'erosió i que a la part superior 

presenten una extensió de terreny més o menys pla. 

Històricament han estat els límits tradicionals de les demarcacions civils i 

eclesiàstiques de Barcelona i de Vic. 

A l'any 1994, com en moltes comarques de Catalunya, els Cingles van patir un 

devastador incendi, del qual encara s'estan recuperant. 

Actualment, els cingles del Bertí estan protegits parcialment. La Generalitat el 

juny de 2002 aprovà la creació dels Cingles del Bertí com a Pla d'Espais 

d'Interès Natural (PEIN). 

4.1.2.1. Localització 

Els cingles de Bertí formen part de la Serralada Prelitoral catalana i ocupa les 

poblacions de Sant Quirze Safaja (Moianès), Sant Martí de Centelles (Osona) i 

Bigues i Riells (Vallès Oriental). 

            

https://www.go

ogle.es/maps/p

lace/Cingles+d

e+Bert%C3%A

D/@41.716428

5,2.1859546,4

552m/data=!3

m1!1e3!4m5!3

m4!1s0x12a4c

319404f2921:0

xe382417e9a0

a054b!8m2!3d

41.716078!4d2

.190375?dcr=0 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cingleres
https://ca.wikipedia.org/wiki/Serralada_Prelitoral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moian%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Pere_de_Bert%C3%AD
http://www.arqbcn.org/
http://www.bisbatvic.com/
http://cinglesdeberti.blogspot.com/2009/07/dilluns-de-cendra.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_d%27Espais_d%27Inter%C3%A8s_Natural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_d%27Espais_d%27Inter%C3%A8s_Natural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Mart%C3%AD_de_Centelles
https://ca.wikipedia.org/wiki/Osona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bigues_i_Riells
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A8s_Oriental
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4.1.2.2. Geologia 

Els materials més antics, el corresponents a 

les èpoques precàmbriques i paleozoiques, 

són, la majoria, d'origen silícic, com els 

granits i les pissarres. Aquests materials 

van veure's afectats pel plegament hercinià, 

el que vol dir que sembla que van formar 

una serralada que, durant l'era mesozoica, 

va anar-se aplanant. Entre Bigues i el Serrat de 

l'Ametlla podem veure granit descompost, 

conegut com sauló. 

 

Durant el secundari, el mar va inundar bona part del territori oriental peninsular. 

Els sediments marins d'aquesta època van ser enlairats durant el plegament 

alpí i n'han quedat restes del període triàsic. Són terres vermelloses, com les 

de la Vall Roja. Aquestes capes són formades per roques calcàries i de 

materials descompostos (detritus, conglomerats, gresos i graves) i formen la 

part baixa dels Cingles de Bertí.  

 

L'època geològica més important per a la cinglera és la terciària, quan van 

originar-se. La podem dividir en dues etapes. A l'inici d'aquest període 

(paleocè, eocè) el mar va tornar a inundar la terra, pujant des les terres de 

l'Ebre fins a la Catalunya interior, el que va originar noves sedimentacions 

marines. Un nou plegament alpí, va enlairar aquests nous materials fins a les 

posicions que coneixem actualment, formant els Cingles de Bertí. Així, doncs, 

es tracten de capes calcàries, conglomerats, margues i altres materials 

descompostos. En una segona etapa, unes forces de distensió (pressió del 

centre cap a les vores) van ocasionar l'ensorrament del granit al fons de la 

actual depressió del Vallès. 

 

Els materials de l'eocè inferior són conglomerats rojos. El color blanc de la part 

alta ve donat pels estrats marins de l'eocè mitjà gràcies a les capes calcàries 

http://cinglesdeberti.blogspot.com.es/2

008/12/lorigen-del-relleu-dels-

cingles.html 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Precambri%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paleozoic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Orog%C3%A8nesi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mesozoic
http://www.biguesiriells.cat/
http://www.ametlla.cat/
http://www.ametlla.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Saul%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Era_secund%C3%A0ria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A0sic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pedra_calc%C3%A0ria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Roca_detr%C3%ADtica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Conglomerat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gres_%28geologia%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Grava
http://ca.wikipedia.org/wiki/Era_terci%C3%A0ria
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paleoc%C3%A8
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eoc%C3%A8
http://ca.wikipedia.org/wiki/Marga
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que contenen nummulites. Aquests sectors són rics en fòssils marins, on cal 

destacar mol·luscs, corals i algun crustaci. Les roques calcàries són poc 

favorables a la vegetació i a l'agricultura, pels seus components i perquè 

l'erosió afavoreix la formació de cingleres verticals.  

Els corrents d'aigua  han acabat de donar l'aspecte dels Cingles, formant 

congostos, alguns força espectaculars com a Sant Miquel del Fai.  

Des de finals del miocè, els rius han sedimentat més gruixos de materials a les 

seves vores. 

4.1.2.3. Vegetació 

A la part superior dels Cingles de Bertí ens trobem amb vegetació típicament 

mediterrània, tot i que l'altitud i l'orientació dels relleus (solell o obaga) 

introdueixen molts matisos a diverses zones. 

Als solells de poca alçada predomina la vegetació mediterrània, com el pi bord, 

l'alzina, la mata, el garric, l'arítjol, les diferents ridortes i l'arboç. 

A mesura que es guanya alçada, les plantes més muntanyoses es fan més 

abundants, per les diferències climàtiques amb les zones de menys alçada. 

Comencen a prendre una certa importància les espècies euro-siberianes 

barrejant-se amb la vegetació típica mediterrània. Així, junt amb les alzines 

trobem el roure martinenc, el trèmol, i l'auró. També trobem altres plantes com  

la blada, la severa i l'avellaner. 

 

A les obagues trobem boscos de pi roig que conviuen amb el boix, el 

sanguinyol, la polígala calcària, l'herba fetgera, els cucuts i viola de Willkomm. 

4.1.2.4. Fauna 

Quant als animals, destaca el senglar (la població d'aquest ha crescut molt en 

els últims anys) i alguns ocells d'importància notable com l'àliga cuabarrada, el 

falcó pelegrí, el duc i d'altres espècies protegides. També hi ha força presència 

de falcies i ballesters. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Nummulit
http://cinglesdeberti.blogspot.com/search/label/Sant%20Miquel%20del%20Fai
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mioc%C3%A8
http://cinglesdeberti.blogspot.com.es/2008/11/els-cingles-de-bert.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Senglar
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80liga_cuabarrada
https://ca.wikipedia.org/wiki/Falc%C3%B3_pelegr%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Falc%C3%B3_pelegr%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Duc
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4.1.2.5. Itinerari 

1. Figaró-Cingles de Bertí-Figaró  

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

Ruta fàcil sense dificultat tècnica, només hem de tenir en compte el desnivell i 

els quilòmetres. 

Primerament, prendrem una pista per on passa el (PR-C 33) a Sant Feliu de 

Codines  i a pocs metres creuarem la via, seguirem la pista i arribarem a un pal 

indicatiu on ens indica Sot del Bac. Seguirem de front sempre seguint les 

marques del (PR) i arribarem a un revolt que d’ell surt un sender. Prendrem 

aquest sender i de seguida trobarem un pal amb marques, aquí tenim l'opció de 

seguir o baixar un moment a veure un petit Gorg que hi ha a la riera. Aquí ens 

desviarem un moment del recorregut, prendrem un corriol a la dreta i creuarem 

un petit torrent, girem a l'esquerra a un altre sender i de seguida arribarem al 

Gorg. 

Per seguir amb la ruta inicial retrocedirem de nou fins a la cruïlla i seguirem el 

recorregut seguint el (PR) fins arribar a la Bauma del Sot del Bac ( petita cova). 

Seguim i veurem un camí a la dreta que baixa al Salt del Prat i ens desviarem 

un moment per baixar a veure-ho.  

Retrocedirem de nou al sender que portàvem i seguirem fins al Sot del Bac 

(bonic mirador natural on podem veure les Agulles i el canó per on baixa el 

torrent del Bosc Negre). 

A continuació, seguirem direcció al Coll de la Pedra Dreta i de seguida 

arribarem al Coll, des d'on divisarem el cim de la Trona.  Seguirem per una 

pista fins arribar a un pal indicatiu on prendrem un camí de pujada a l'esquerra. 

El continuarem  fins arribar a un altre sender per on girarem a l’esquerra per 

desviar-nos per pujar al cim de La Trona (boniques vistes des del seu cim). Al 

acabar, retrocedirem de nou al camí i seguirem per ( PR) fins arribar a les 

Cingles de Berti. 

Continuarem direcció Montmany per les Cingles gaudint d'unes vistes 

precioses, passarem les Ruïnes de Can rumbear i arribarem al Escletxot de 
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Can Volant, on girarem a l'esquerra, deixant el (GR 5) direcció a la Taula de 

Pedra. Continuem i veurem un sender  amb una gran pedra, el prendrem i 

podrem contemplar el Grau de Maontmany. Després passarem per les ruïnes 

de la Rovira i poc després arribarem a Sant Pau de Montmany on seguirem el 

sender  i sortirem a la carretera (BV-1489). Recorrerem uns 2 km de baixada 

fins arribar a una pista que girarem a l'esquerra i aquesta ens portarà fins a la 

cruïlla on vam anar a veure el Petit Gorg . Des d'aquest punt prendrem la 

mateixa pista fins a arribar al punt d'inici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme 
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4.1.2.6. Allotjaments i restaurants 

Allotjaments 

 

 

Hotel Molí De La Torre  

  

Bigues i Riells (a 14,8 km dels Cingles de Bertí)  

L’ Hotel Molí De La Torre ocupa un molí tèxtil del 

s. XIX rehabilitat situat en una zona rural. Ofereix 

connexió Wi-Fi gratuïta i habitacions rústiques 

amb aire condicionat. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Hostal Rural Mas Blanc  

 

Sant Martí de Centelles  (a 7,3 km dels Cingles 

de Bertí)  

L’Hostal Rural Mas Blanc, situat a San Martín de 

Centelles, a 40 km de Barcelona, té un 

restaurant i proporciona WiFi gratuïta. 

  

La Violeta  

 

Castellterçol (a 16,4 km dels Cingles de Bertí)  

La Violeta es troba a la localitat catalana de 

Castellterçol y ofereix habitacions amb connexió 

Wi-Fi gratuïta, TV de pantalla plana i balcó amb 

vistes a las muntanyes o a la localitat.  

 

 

 

Hotel Vila de Caldes  

 

Caldes de Montbui  (a 14,4 km dels Cingles de 

Bertí)  

Aquest hotel està al centre de la ciutat al 

balneari de Caldes de Montbui. L’ Hotel Vila de 

Caldes té una piscina a l’aire lliure, spa i 

restaurant.  

 

https://www.booking.com/hotel/es/moli-de-la-torre-optimal-hotels-selection.es.html?aid=318615;label=Spanish_Spain_ES_ES_28510490305-3kwCncDbmfEsAYL*kJLlBQS217246282305%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2133494171%3Atiaud-146342136550%3Adsa-325353530314%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=ccce68387283000d;srepoch=1514386162;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-373603;srfid=e959f42073f25ba21c443ea47376b0d6923ab59eX1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/hostal-rural-mas-blanc.es.html?aid=356984;label=gog235jc-city-es-es-sanNquiricoNsafaja-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=318767aa0e8d01e8;srepoch=1514385877;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=-401431;srfid=8626a8a8b07f12166033f58205f69e8dc8798ec2X2;from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/-401431;spdist=4.6#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/hostal-rural-mas-blanc.es.html?aid=356984;label=gog235jc-city-es-es-sanNquiricoNsafaja-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=318767aa0e8d01e8;srepoch=1514385877;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=-401431;srfid=8626a8a8b07f12166033f58205f69e8dc8798ec2X2;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/hostal-la-violeta.es.html?aid=356984;label=gog235jc-city-es-es-sanNquiricoNsafaja-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=318767aa0e8d01e8;srepoch=1514385877;room1=A%2CA;hpos=11;hapos=11;dest_type=city;dest_id=-401431;srfid=8626a8a8b07f12166033f58205f69e8dc8798ec2X11;from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/-401431;spdist=2.9#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/hostal-la-violeta.es.html?aid=356984;label=gog235jc-city-es-es-sanNquiricoNsafaja-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=318767aa0e8d01e8;srepoch=1514385877;room1=A%2CA;hpos=11;hapos=11;dest_type=city;dest_id=-401431;srfid=8626a8a8b07f12166033f58205f69e8dc8798ec2X11;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/vila-de-caldes.es.html?aid=318615;label=Spanish_Spain_ES_ES_28510490305-3kwCncDbmfEsAYL*kJLlBQS217246282305%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2133494171%3Atiaud-146342136550%3Adsa-325353530314%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=2261691eed14003d;srepoch=1514386622;room1=A%2CA;hpos=4;hapos=4;dest_type=city;dest_id=-373603;srfid=e959f42073f25ba21c443ea47376b0d6923ab59eX4;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
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Restaurants 

 

 

Can Traver Restaurant 

 

C/ Camí de Can Ribas, s/n, 08415 Bigues i 

Riells, Espanya 

A 16 km dels Cingles de Bertí 

Cuina: Mediterrània, Espanyola, Opcions 

vegetarianes, Opcions sense gluten. 

 

         

La Sala de Can Sabater 

 

Avinguda Sant Vicenç  S/N, 08416 Riells del 

Fai, Espanya 

A 13,9 km dels Cingles de Bertí 

Cuina: Mediterrània 

 

 

 

  

Tres Tombs  

 

C/Rector Tomàs Vila 16 | 16 Baixos, 08182 

Sant Feliu de Codines, Espanya 

A 7,5 km dels Cingles de Bertí 

Cuina: Internacional, Mediterrània, Opcions 

vegetarianes 

 

 
 

 

Mas Fonoll  

 

s/n; km 0,5 carretera de Sant Feliu de Codines 

a Gallifa 

A 11,4 km dels Cingles de Bertí 

Cuina: Mediterrània 

 

 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1235435-d8052639-Reviews-Tres_Tombs-Sant_Feliu_de_Codines_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1235435-d8052639-Reviews-Tres_Tombs-Sant_Feliu_de_Codines_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1235435-d3499171-Reviews-Mas_Fonoll-Sant_Feliu_de_Codines_Catalonia.html
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MASSÍS DEL GARRAF 
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4.1.3. MASSÍS DEL GARRAF 

El massís del Garraf ocupa una àrea triangular entre la vall del Llobregat, la 

depressió del Penedès i la Mediterrània i constitueix un conjunt de muntanyes 

baixes, amb alçàries màximes al voltant dels 600 metres. El massís del Garraf 

perd alçària cap a ponent i desapareix prop del Vendrell, on la depressió litoral 

es veu limitada pel mar. El massís presenta una superfície de prop de 9967 ha, 

que orogràficament va des del nivell del mar fins als 593 metres del cim de la 

Morella. Les muntanyes del Garraf són de tipus calcari amb molts avencs i 

coves. 

El massís va ser declarat Parc Natural per decret de la Generalitat de 

Catalunya el desembre del 1986. 

4.1.3.1. Localització 

El massís del Garraf està situat a la Serralada Litoral Catalana, entre el riu 

Llobregat, el mar I la depressió del Penedès. 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Macizo+del+Garraf/@41.2913872,1.8574904,14z/data=!3m1!4b1!4

m5!3m4!1s0x12a481b3efc87e17:0xe8fd2f782048edc0!8m2!3d41.291389!4d1.875?dcr=0 
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4.1.3.2. Geologia 

Aquest parc natural té una paisatge força àrid. Les muntanyes, tot i ser d’una 

altura modesta (600 metres), presenten bastants barrancs abruptes i penya-

segats considerables, conseqüència d’un relleu estructural, a la cara oberta del 

Mediterrani; són coneguts com a Costes del Garraf.  

Els materials que formen el Garraf són mesozoics, sobretot del Juràssic 

superior i del Cretàcic inferior, de naturalesa carbonatada, i presenten unes 

fàcies molt semblants a tots els nivells constituïts per calcàries i dolomies. 

També hi ha trams margosos que han estat utilitzats per a la fabricació de 

ciment. 

Aquestes cadenes estan formades per un sòcol hercinià i una cobertura 

mesozoica que han anat patit deformacions alpines, i això fa que la seva 

potència estratigràfica resulti exagerada per raons tectòniques. D’altra banda, 

en diversos moments de la seva història geològica, durant el Terciari, aquests 

materials han patit períodes de compressió (durant el Paleogen) i distensió 

(durant el Neogen) que han format fractures importants. Aqueta circumstància 

ha donat lloc a la formació d’estructures de tipus horst i fosses tectòniques.  

Una de les característiques més importants del Garraf és l’intens procés de 

dissolució que han patit les roques, traduït en l’existència d’un important 

sistema càrstic amb la presència de nombroses dolines, avencs i coves. 

Aquesta característica fa que amb prou feines hi corrin aigües superficials, ja 

que les aigües produïdes per les pluges es filtren ràpidament a través del carst 

a les cavitats subterrànies. 

Aquest carst, propi de massissos carbonatats, és molt més important en el 

subsòl que en superfície. 

El carst subterrani ha permès un desenvolupament notable de la hidrologia. En 

alguns casos es troben surgències de les aigües subterrànies en forma de fonts 

cabaloses, com les del Lledoner i la Font d’en Mena. En altres es formen 

importants cursos d’aigües subterrànies que desemboquen a les vores dels 

penya-segats per sota del nivell del mar.  
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4.1.3.3. Orografia 

Els cims més alts dins i al voltant del Massís del Garraf són: 

• Puig d'Agulles (653 m), a les serres d'Ordal dins el massís de Garraf.  

• Creu de l'Aragall (549 m), del municipi de Corbera de Llobregat.  

• Puig de la Mola (535 m).  

• El Montau (658 m), situat entre els municipis d'Olesa de Bonesvalls (Alt 

Penedès) i de Begues (Baix Llobregat).  

• Turó de Montcau (643 m), Alt Penedès.  

• El Montgròs (358 m), contrafort sud-occidental del massís.  

• Montpedrós 

• Montpedrós (Santa Coloma de Cervelló) (357 m), on es trobava el 

Castell nou de Cervelló, al (Baix Llobregat).  

• La Morella (595 m al vèrtex geodèsic).  

• Puig de Rocabruna (301 m), contrafort oriental de les serres d'Ordal.  

• Puig Vicenç (468 m), està situat entre els municipis de Cervelló, 

Torrelles de Llobregat i Vallirana.  

• Puig Bernat (Olesa de Bonesvalls) (616 m).  

• L'Avenc (528 m).  

4.1.3.4. Vegetació 

Bona part de Garraf ens ofereix un paisatge mediterrani meridional. La 

vegetació que caracteritza aquest paisatge és 

un matollar dens d'un a tres metres d'alçària on 

dominen el garric i el llentiscle i on creixen el 

margalló, el càrritx i altres espècies de 

procedència africana. 

 

Més a l'interior, el paisatge està integrat 

per fragments d'alzinar i pinedes de pi 

blanc la majoria dels quals han estat 

afectats pels incendis forestals i avui es 

troben en procés de regeneració. 

Margalló 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu

mb/3/32/Chamaerops_humilis_%28Zingaro%29015.

jpg/1200pxChamaerops_humilis_%28Zingaro%2901

5.jpg 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Puig_d%27Agulles
https://ca.wikipedia.org/wiki/Serres_d%27Ordal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Creu_de_l%27Aragall
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corbera_de_Llobregat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Puig_de_la_Mola
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Montau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Olesa_de_Bonesvalls
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Pened%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Pened%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Begues
https://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Llobregat
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Tur%C3%B3_de_Montcau&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Pened%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Montgr%C3%B2s
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Montpedr%C3%B3s&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Montpedr%C3%B3s_%28Santa_Coloma_de_Cervell%C3%B3%29
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_nou_de_Cervell%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Llobregat
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Morella
https://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%A8rtex_geod%C3%A8sic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Puig_de_Rocabruna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Serres_d%27Ordal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Puig_Vicen%C3%A7
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cervell%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Torrelles_de_Llobregat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vallirana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Puig_Bernat_%28Olesa_de_Bonesvalls%29
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Avenc&action=edit&redlink=1
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En els fondos o valls tancades es troba la vegetació típica de l'alzinar, com és 

la mateixa alzina, el boix, la roja, el lligabosc o el marfull. 

4.1.3.5. Fauna 

Les dures condicions ambientals del massís de Garraf (gran insolació, manca 

d'aigua, escassa vegetació i relleu molt abrupte) no permeten que hi visqui una 

fauna rica i exuberant. En canvi, aquest mateix factor és el que dóna interès a 

la original fauna que hi viu, ja que està formada per una sèrie d'espècies 

adaptades a aquestes peculiars condicions. Com a ocells representatius podem 

esmentar: la merla roquera, la merla blava, el còlit negre i el còlit ros, l'hortolà, 

la cogullada fosca i el trobat. A més, la 

inhospitalitat d'aquestes muntanyes ha 

permès que encara hi visquin algunes 

espècies que es troben en perill d'extinció com 

el falcó i l'àliga perdiguera, a part d'altres 

rapinyaires. El vessant litoral del massís 

ofereix també una oportunitat als ocells 

marins que ha estat aprofitada recentment 

pel corb marí.  

La confluència d'ambients ecològics que es produeix al massís -transició entre 

l'alzinar i la màquia de garric i margalló- es reflecteix també en la fauna 

herpetològica (molt sensible a aquests canvis), de manera que podem trobar 

espècies de caràcter termòfil i procedència nordafricana com la serp de 

ferradura i l'escurçó ibèric, juntament amb altres de caràcter centreeuropeu 

com la salamandra i la noia. 

4.1.3.6. Protecció, amenaces i zones degradades 

L’Espai Natural Protegit dels Massís del Garraf va ser incorporat al PEIN pel 

Decret 328/1992, pel qual s’aprovava el PEIN. Aquest Espai va ser declarat per 

primera vegada com a Zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) el 2005 i 

com a LIC el 1997; posteriorment va ser ampliat com a espai Natura 2000 

mitjançant l’Acord del Govern 112/2006, de 5 de setembre, que va aprovar la 

Àliga perdiguera 

http://arainfo.org/wordpress/wp-

content/uploads/2016/12/img_1454_gr.jpg 
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xarxa Natura 2000 a Catalunya. Mitjançant el Pla especial es complementa el 

règim normatiu bàsic de protecció establert pel PEIN amb determinacions 

específiques per a aquest Espai. Aquest ENP forma part dels espais gestionats 

per la Diputació de Barcelona a través de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, que, 

entre altres tasques, gestiona els 12 espais naturals que formen la Xarxa de 

Parcs Naturals de la Diputació. 

Malgrat el parc natural, les principals amenaces d'aquest massís són la 

constant construcció d'urbanitzacions i les moltes pedreres que contribueixen a 

la massiva destrucció de l'hàbitat de les espècies vegetals i animals de les 

muntanyes. Com a conseqüència al massís del Garraf abunden les zones 

ecològicament degradades, moltes de les quals són de difícil rehabilitació i 

posen problemes de difícil resolució per al futur. 

Entre aquestes zones alterades o contaminades durant períodes llargs, cal 

mencionar la Vall d'en Joan a on durant molts anys hi ha hagut un dels 

abocadors més grans d'Europa i que va estar actiu des del 1974 fins al 2006, 

durant 32 anys. S'estima que hi ha uns 23 milions de tones de brossa 

acumulats al dipòsit. I la planta de desgasificació i aprofitament energètic del 

biogàs que es genera a l'abocador treballarà durant 25 anys fins que es deixin 

d'emetre aquests gasos. L'abocador del massís del Garraf ha contaminat 

severament els aqüífers d'aquest massís calcari ple d'avencs.  

Entre altres amenaces cal mencionar la construcció de vies de comunicació, la 

construcció de pilons de xarxes elèctriques, d'antenes de comunicacions, i els 

incendis. 
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4.1.3.7. Itinerari 

1. La Creu de la Morella i Puig de les Agulles des de Begues (Massís de 
Garraf) 

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

Ruta circular pel sector nord-est del massís de Garraf en què s'ascendeix a La 

Morella, el seu punt més alt, i al Puig de les Agulles des de Begues, combinant 

pistes i corriols de bon fer i de desnivells suaus. Un recorregut que, a més de 

diversos testimonis d'intervenció humana al territori al llarg del temps (pou, forn 

de calç, antics masos...), aporta excel·lents panoràmiques de la façana 

marítima del Baix Llobregat i del Barcelonès, així com de la Serralada Litoral 

(Collserola, Montjuïc...) i de la Prelitoral (Montseny, la Mola, Montserrat...). Un 

itinerari, d'altra banda, per un interessant massís de morfologia 

predominantment calcária en què sovintegen els avencs, amb presència 

d'algunes zones de gresos vermellosos i amb una rica vegetació mediterrània 

que, tot i ser Parc Natural, presenta alguns espais degradats i de difícil 

recuperació (antic macroabocador clausurat, pedreres, proliferació 

d'urbanitzacions...).  

 

La ruta comença a Begues, incorporant-nos al GR 92.3 a Can Bartró, on 

s'arriba per una desviació indicada al km. 9 de la carretera BV-2041. El primer 

tram es fa per una còmoda pista, barrada al trànsit, que deixarem aviat per 

prendre una drecera en direcció sud-oest que, passant a tocar de Can Roure i 

de Cal Vallès, ens acabarà duent a una altra pista que abandonarem a l'alçada 

de la Serra de la Guàrdia per baixar cap al Fondo de la Tronera, on arribarem 

després de passar al costat de l'Avenc petit del Mas Traval i d'un antic pou de 

pedra.  

 

Des del Fondo de la Tronera, vorejarem en suau ascens la Serra de la Morella 

pel seu vessant occidental, per baixar primer a una altra fondalada -el Fondo 

del Teix- i encarar després la pujada final a la Creu de la Morella, situat a prop 

de l'omnipresent radar aeronàutic ("la bola del Garraf").  
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Després de gaudir de les àmplies vistes que ens ofereix la Morella, seguirem 

caminant pel GR, ara en direcció nord, per, combinant corriols i pistes que 

passen pel coll Sostrell i la Serra del Clos, dirigir-nos al Puig de les Agulles, de 

silueta inconfusible per l'arrenglerament d'agulles acinglerades del seu vessant 

sud-oriental i amb unes enormes vistes del curs final del Llobregat i de la 

façana marítima.  

 

Tornant des del Puig de les Agulles al GR, davallarem per un corriol cap al Coll 

de la Clota, on arribarem a través de pistes i dreceres i després de passar a 

tocar d'un antic forn de calç. Desviant-nos finalment cap al nord des del Coll de 

la Clota per una altra pista, tornarem al punt d'inici per la Plana de Mas Traval, 

havent fet tot plegat poc més de 13 km i al voltant de 450 metres de desnivell 

positiu. 

 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-garraf-essencial-1350420 
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4.1.3.8. Allotjaments i restaurants 

Allotjaments  

 

 

Vil·la Garraf  

Garraf (a 350 m del centre)  

La vil·la Garraf ofereix allotjament apte per 

a mascotes a Garraf, a 27 km de Barcelona. 

Sitges es troba a 8 km.  

 

 

 

Hotel Playafels  

 

Castelldefels  (a 6,1 km del Garraf)  

El Hotel Playafels, de 4 estrelles, està 

davant de la platja de Castelldefels I ofereix 

una piscina amb accés a la platja. Les 

seves habitacions són boniques I els 

apartaments tenen aire condicionat.  

 

 

 

SG Costa Barcelona Apartaments  

 

Castelldefels (a 6,9 km de Garraf)  

El SG Costa Barcelona ofereix apartaments 

situats  en una zona residencial de 

Castelldefels, a 250 metres de la platja. A 

més a més, disposa de piscina i zona WiFi 

gratuïta.  

 

 

 

 

Mas Espigalls 

 

Antiga granja situada al mig del Parc del 

Garraf. Disposa d’ habitacions per allotjar a 

un màxim de deu persones, zona comú 

amb xemeneia,menjador i cuina. A més a 

més, té dos patis amb barbacoa. Es tracta 

d’un allotjament rural que aposta per les 

energies renovables. 

https://www.booking.com/hotel/es/villa-garraf.es.html?aid=303946;label=garraf-qCV465GAnULHJ1f0XrQ*bgS90309876023%3Apl%3Ata%3Ap12%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-12384342370%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=e568848feb5000af;srepoch=1514227871;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-383777;srfid=ac1310c772e24522d622563b939b35fbe5a042caX1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/villa-garraf.es.html?aid=303946;label=garraf-qCV465GAnULHJ1f0XrQ*bgS90309876023%3Apl%3Ata%3Ap12%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-12384342370%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=e568848feb5000af;srepoch=1514227871;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-383777;srfid=ac1310c772e24522d622563b939b35fbe5a042caX1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/playafels.es.html?aid=311090;label=villa-garraf-4dK5L9ZSy2jcIklY72Y7mQS173801870115%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284111166%3Akwd-55272280001%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=a7f8852fc1a60158;srepoch=1514228192;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=-383777;srfid=a01b45262f23cd7a398a221d3554ff9cea1cc6cdX2;from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/-383777;spdist=6.1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/playafels.es.html?aid=311090;label=villa-garraf-4dK5L9ZSy2jcIklY72Y7mQS173801870115%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284111166%3Akwd-55272280001%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=a7f8852fc1a60158;srepoch=1514228192;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=-383777;srfid=a01b45262f23cd7a398a221d3554ff9cea1cc6cdX2;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/sg-group.es.html?aid=303946;label=garraf-qCV465GAnULHJ1f0XrQ*bgS90309876023%3Apl%3Ata%3Ap12%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-12384342370%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=e568848feb5000af;srepoch=1514227871;room1=A%2CA;hpos=3;hapos=3;dest_type=city;dest_id=-383777;srfid=ac1310c772e24522d622563b939b35fbe5a042caX3;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
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Restaurants 

 

 

 

 Mamá #5 

 

C/ San Bonaventura 5, Sitges 

A 7,1 km del Parc Natural del Garraf 

Cuina: Peruana, Mediterrània, Europea, Fusió  

 

 

 
Davallada 9 Restaurant 
 
Carrer de la Davallada 9  
A 7,1 km del Parc Natural del Garraf 
Cuina: Mediterrània, Europea, Espanyola  
 

 

 

 

 

 

Soca Restaurant & Bar 

 

C/Sant Gaudenci 9, Sitges 

A 7,1 km del Parc Natural del Garraf 

Cuina: Mexicana, Americana  

 

 

 

 

El Trull 

 

C/Mossèn Felix Clara, 3, Sitges 

A 7,1 km del Parc Natural del Garraf 

Cuina: Mediterrània, Europea, Espanyola, 

Internacional  

 

 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187502-d12442543-Reviews-Mama_5-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c10631-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c28-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c18-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c17-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187502-d4241820-Reviews-Davallada_9_Restaurante-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c28-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c18-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c36-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187502-d996279-Reviews-Soca_Restaurant_Bar-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c29-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c2-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187502-d996298-Reviews-El_Trull-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c28-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c18-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c36-Sitges_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187502-c22-Sitges_Catalonia.html
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MONTSERRAT 
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4.1.4. MONTSERRAT 

Montserrat és el massís muntanyós  més representatiu de la identitat catalana, 

força prominent, d’uns 10 km de longitud i 5 km d’amplada que arriba a una 

altura màxima de 1.224 metres al pic de Sant Jeroni, i que ha destacat  per  

una geologia i una topografia pròpies molt característiques, que han estat 

valorades estèticament de manera positiva i per la defensa que s’ha realitzat 

sempre des de el monestir  de la llengua i cultura catalana ja que és el nucli i 

l’arrel històrica, religiosa i cultural de Catalunya. 

El principal atractiu de les muntanyes a més a més de la curiosa forma de serra 

de la muntanya és, el monestir dedicat a la Mare de Deu de Montserrat 

construït en el segle XI. Lloc tant de monjos amb una vida recollida i reflexiva, 

com de pelegrins amb diferents propòsits per a la verge.  

La espiritualitat del parc la podem trobar en altres punts a més a més del 

monestir, com les 13 ermites construïdes en les seves proximitats. Els 

pelegrins que aconsegueixen visitar les tretze ermites del parc reben, la 

denominada indulgència, com a premi per la seva constància i devoció catòlica. 

La muntanya de Montserrat va ser declarada parc natural el 1987 per decret de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

 

4.1.4.1. Localització 

El massís de Montserrat pertany a la Serralada Prelitoral Catalana i està situat 

entre les comarques del Bages, el Baix Llobregat i l’Anoia. 

https://images.ssstatic.com/foto-panoramica-de-montserrat-8147183z0-00000067.jpg 
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4.1.4.2. Geologia 

L’origen de la muntanya de 

Montserrat es troba fa 50 milions 

d’anys durant l’Eocè, on hem 

d’imaginar-nos la zona actual com un 

golf marí submergit on nombrosos 

rius tenien la seva desembocadura. 

El curs d’aquestos rius transportaven 

sediments, procedents de la cadena 

Prelitoral, entre els que destaquen 

els còdols que es van dipositar 

formant grans masses de 

conglomerats formant una gran 

massa singular. La sedimentació es 

va produir per avingudes 

successives amb uns límits o 

discontinuïtats fàcilment detectables, 

en forma de nivells argilosos i 

arenosos d’escassa potència. La variació 

https://www.google.es/maps/place/Macizo+de+Montserrat/@41.5957746,1.8123046,14z/data=!3m1!4b1!4m5!

3m4!1s0x12a45fe93018cfe7:0x1ebab017ff86d3c!8m2!3d41.5957765!4d1.8298142?dcr=0 

http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra398/files/ass

ets/basic-html/page24_images/0001.jpg 
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de la línia de costa permet observar, a la cara nord de la muntanya, la 

presencia d’indentacions de margues de fàcies marina amb abundants fòssils: 

macroforaminífers, mol·luscos, briozous, etcètera. Posteriorment tot el golf 

submergit, causat per la orogènia alpina , va emergir a la superfície de la terra. 

La massa emergida es va erosionar amb el pas del 

temps a partir dels diferents fenòmens terrestres com la 

pluja, el vent, gelades... Tots aquets fenòmens i  l’erosió 

diferencial amb el riu Llobregat com a nivell de base han 

donat com a resultat, per una part, la caiguda de grans 

blocs, i per una altra, formes capritxoses que des de 

temps antic han cridar l’atenció dels humans.  

El resultat és una sèrie de columnes perfil 

el·lipticocircular amb estrenyiments a determinats punts 

de la vertical. Les línies de diàclasis han permès la 

penetració de les aigües, que ha produït una dissolució 

preferencial, sobretot en els punts on s’encreuen 

les diàclasis. Aquest diaclasament unit a la menor 

consistència dels materials i els nivells de discontinuïtat sedimentària, ha 

determinat una erosió diferencial que ha condicionat la morfologia actual de 

Montserrat. Això ha donat lloc a les grutes més conegudes com les coves de 

Salnitre. 

L’enorme consistència dels conglomerats que formen el ventall al·luvial en 

contrast amb els materials deltaics, margosos fonamentalment, capa ala zona 

de Manresa, dóna com a resultat, a causa de la diferent resistència a l’erosió, la 

creació d’aquesta muntanya. 

 

 

 

 

http://www.seguridadypromociondelas

alud.com/n131/img/art_1_04.jpg 
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4.1.4.3. L’estratigrafia de Montserrat 

L’estratigrafia de la muntanya de Montserrat ens mostra una base de materials 

vermells. Aquests materials de fàcies continental van ser recoberts per una 

gran massa de conglomerats de mida i origen variables, però tots provenen de 

l’ antigament aixecada Cadena Prelitoral. La majoria dels còdols són 

mesozoics. 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.3. Vegetació 

El Parc Natural de Montserrat és ric en boscos 

d’alzines. També trobem un elevat nombre d’arbustos, 

gràcies al sotabosc dens i humit que permeten aflorar 

els alzinars. Algunes d’aquestes formacions que 

podem trobar son l’aladern, l’aritjol, el marfull, la mare-

selva entre altres moltes més especies. 

En les zones més elevades del parc entre els 800m i 

1.200m els arbustos i els arbres donen lloc a les 

herbes. Entre les espècies que podem trobar 

destaquen: la vara d'or,  la betònica, el te de muntanya i les maduixes 

salvatges. 

 

http://geologia.udg.

edu/geocamp/publi

c/GetImage.aspx?I

d=994 

Mare-selva 

http://ichn.iec.cat/Bages/Espai%2

0sortides%20ICHN%20Bages/Im

ages/boix%20moll%20(Lonicera

%20xylosteum)%202295%20%20

18_04_2009_0120%20L.jpg 
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4.1.4.4. Fauna   

Hi ha una amplia varietat d’espècies d’animals típics del 

clima mediterrani. Tot i això , la creixent presencia humana 

al parc ha posat en amenaça les especies, especialment al 

crític incendi que va tenir lloc l’any 1986. 

Aquestes són algunes de les especies que podem 

trobar actualment al parc: 

• Mamífers: el porc senglar, l’esquirol vermell, la fagina i la geneta. 

• Amfibis: el dragó, l’escurçó ibèric, el vidriol, la sargantana cuallarga, 

entre d'altres nombroses espècies d'aquest tipus. 

• Ocells: són el grup d'animals més visibles i més nombrós del parc. 

Representat per: el ballester, el roquerol, el tord i el tudó. 

4.1.4.5. Itinerari 

1. Montserrat: Sta. Cecília - Monastir per 6 ermites 

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

 Magnífica,  espectacular i senzilla travessa per la Muntanya de Montserrat, 

entre l'Ermita de Santa Cecília i el Monestir, passant per les ermites de la 

Trinitat, Sant Benet, Santa Magdalena, Sant Onofre, Sant Joan i Santa Anna, a 

més de passar pel camí de l'Arrel, El Pla dels Ocells, l'estació superior del 

cremallera de Sant Joan i el torrent de Santa Maria.  

 

Sortim de Santa Cecília, i anem a buscar el camí de l'Arrel que surt gairebé 

davant de l'ermita. És un corriol estret i molt boscós que va resseguint la 

Muntanya de Montserrat, anant guanyant alçada de manera progressiva amb 

pujades i baixades sinuoses. Creuarem la canal dels Avellaners i veurem el 

Cavall Bernat. Desprès creuarem la Canal dels Arítjols i poc desprès creuarem 

el llom del Serrat de les Barretines. El camí va revoltant resseguint la 

morfologia de la serralada. Més endavant creuem la Canal del Pou del Gat on 

Fagina 

http://www.xtec.cat/cda-

monestirs/boscdepoblet/Imatges_web/

fagina.jpg 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5643327
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s’ajunta el corriol que puja per la canal. 

Continuem pel camí de l'Arrel, ara planejant, flanquejant la Plana Vella fins 

arribar al Pla de la Trinitat, on trobem un pal indicador. Aquí deixem el camí de 

l'Arrel i seguim a l'esquerra pujant per arribar a l'Ermita de la Trinitat. Trobem 

unes runes d'una antiga edificació i més endavant la petita ermita encastada a 

la roca. La deixem a la dreta i seguim pel corriol. Trobarem un trencall a la 

dreta però seguim recte per arribar a l'Ermita de Sant Benet.  

 

Passarem entre l'ermita i la roca per un bonic pas estret i seguirem el corriol 

que passa per sota la Panxa del Bisbe. Desprès d’una baixada una mica més 

pronunciada arribarem al Pla dels Ocells.  

 

Aquí hi ha un encreuament de camins. Hem d'agafar el camí del mig, que surt 

gairebé frontal a com arribem al Pla dels Ocells. És molt estret i trobarem 

algunes fites, puja de valent per sortir a la carena de la Serra de les Alzines de 

les Paparres, on passa el camí que va de Sant Joan a Sant Jeroni. El seguim a 

l'esquerra i aviat trobem el trencall d'un bonic mirador. Passem per sota de la 

Cara de Mico. Passem per sota la Gorra Frígia i just quan estem sota deixem el 

camí i agafem un corriol que surt a la dreta i que comença a pujar. Anem cap el 

punt més alt de la ruta, pugem per unes pronunciades escales. Més endavant 

trobem un trencall i el seguim a la dreta pujant fins a arribar a l'Ermita de Santa 

Magdalena. Un cop dalt desfarem el camí fins a trobar el trencall on l’havíem 

deixat i seguim. El camí té unes proteccions i hem de passar per sota d'una 

roca.  

 

Arribem a l'ermita segons alguns de Sant Onofre segons altres l'Ermita vella de 

Sant Joan. Continuem, ara baixem una mica fins a arribar l'Ermita de Sant 

Joan. Seguirem per la pista fins a arribar a l'estació superior del funicular de 

Sant Joan. Seguim entre l'edificació i la paret com si volguéssim anar a Sant 

Jeroni, però aviat trobem un trencall, just en un revolt, molt ben indicat. Deixem 

el camí  i agafem el corriol que baixa a la dreta i que ens portarà a l'Ermita de 

Santa Anna. El corriol primer planeja fins a creuar la part superior del Torrent 

de Santa Maria. El creuem i ara si que començarem a baixar força per tornar a 

planejar més endavant i passarem per la Cova de Santa Anna Vella. 
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Continuem, creuarem el torrent de la Vall que ve del Pla dels Ocell i aviat 

arribem a l'Ermita de Santa Anna. La deixem a l'esquerra i seguim. Aviat 

arribarem al Pas dels Francesos, una escletxa encaixonada entre les roques. 

D’aquí fins el Monestir trobarem moltes escales i trams protegits per baranes, ja 

que baixarem pel Torrent de Santa Maria. El camí té bones vistes sobre el 

Santuari arribarem al Monestir de Montserrat, arribant al costat de l’escultura de 

l’abat Marcet i arribem a l'esplanada del Cremallera. Seguirem vorejant l'abadia 

fins l'aparcament de busos on finalitzem aquesta preciosa travessa.        

    

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5643327 
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4.1.4.6. Allotjaments i restaurants 

Allotjaments 

 

 

Hotel Abat Cisneros Montserrat  

 

Montserrat   

L’Hotel Abat Cisneros Montserrat està 

molt ben situat al costat  al monestir de 

Montserrat, que data del 1563. Hi ha 

connexió Wi-Fi gratuïta en las zones 

comunes.  

 

 

Apartaments Montserrat Abat Marcet  

 

Montserrat   

Els Apartaments Montserrat Abat Marcet 

estan situats al cim d’un turó, al costat del 

monestir de Montserrat. Ofereixen estudis 

i apartaments ben equipats.  

 

 

 
 

Montserrat Hotel & Training Center  

 

Collbató  (a 4,5 km de Montserrat)  

Aquest hotel preciós està situat   davant 

del Parc  Natural de la Muntanya de 

Montserrat.  

 

 

Vil·la Pla Els Bacus  

 

Monistrol  (a 3,1 km de Montserrat)  

La Vil·la Pla Els Bacus té una ubicació 

excel·lent a Monistrol, a sol 800 metros 

del monestir  de Montserrat. Els clients 

d’aquesta vil·la tenen accés a una cuina 

totalment equipada.  

 

https://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-montserrat-abat-marcet.es.html?aid=303946;label=montserrat-NSDHFvjfY7K7bTqeixNHvwS90309790343%3Apl%3Ata%3Ap12%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-325155689%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=d91a81e614b60828;srepoch=1514312910;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=900048041;srfid=b84ff7ceca6ea630a2d9139195514732e94063e2X2;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-montserrat-abat-marcet.es.html?aid=303946;label=montserrat-NSDHFvjfY7K7bTqeixNHvwS90309790343%3Apl%3Ata%3Ap12%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-325155689%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=d91a81e614b60828;srepoch=1514312910;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=900048041;srfid=b84ff7ceca6ea630a2d9139195514732e94063e2X2;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/apsis-eada-montserrat.es.html?aid=303946;label=montserrat-NSDHFvjfY7K7bTqeixNHvwS90309790343%3Apl%3Ata%3Ap12%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-325155689%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=d91a81e614b60828;srepoch=1514312910;room1=A%2CA;hpos=5;hapos=5;dest_type=city;dest_id=900048041;srfid=b84ff7ceca6ea630a2d9139195514732e94063e2X5;from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/900048041;spdist=4.5#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/apsis-eada-montserrat.es.html?aid=303946;label=montserrat-NSDHFvjfY7K7bTqeixNHvwS90309790343%3Apl%3Ata%3Ap12%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-325155689%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=d91a81e614b60828;srepoch=1514312910;room1=A%2CA;hpos=5;hapos=5;dest_type=city;dest_id=900048041;srfid=b84ff7ceca6ea630a2d9139195514732e94063e2X5;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/villa-pla-els-bacus.es.html?aid=303946;label=montserrat-NSDHFvjfY7K7bTqeixNHvwS90309790343%3Apl%3Ata%3Ap12%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-325155689%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=d91a81e614b60828;srepoch=1514312910;room1=A%2CA;hpos=14;hapos=14;dest_type=city;dest_id=900048041;srfid=b84ff7ceca6ea630a2d9139195514732e94063e2X14;from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/900048041;spdist=3.1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/villa-pla-els-bacus.es.html?aid=303946;label=montserrat-NSDHFvjfY7K7bTqeixNHvwS90309790343%3Apl%3Ata%3Ap12%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-325155689%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=d91a81e614b60828;srepoch=1514312910;room1=A%2CA;hpos=14;hapos=14;dest_type=city;dest_id=900048041;srfid=b84ff7ceca6ea630a2d9139195514732e94063e2X14;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
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Restaurants 

 

 
 

 

Restaurant Abat Cisneros 

 

Monestir de Montserrat  

A 0 km de Monestir de Montserrat 

Cuina: Mediterrània, Europea, 

Espanyola  

 

 

 
 

 

Montserrat Self-Service Restaurant 

  

Monestir de Montserrat  

A 0,3 km de Monestir de Montserrat 

Cuina: Europea  

 

 
 

 

Pont del Gat Restaurant 

 

Ctra. Abrera-Manresa, km 13 C-55 

km.13  

A 1,6 km de Monestir de Montserrat 

Cuina: Mediterrània, Barbacoa,             

Espanyola  

 

 

 
 

 

El Cup 

 

C/Pau Bertran 33, Collbató 

A 2,7 km del Monestir de Montserrat 

Cuina: Mediterrània, Espanyola  

 

 

 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187501-d3626650-Reviews-Restaurant_Abat_Cisneros-Montserrat_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187501-c28-Montserrat_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187501-c18-Montserrat_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187501-c36-Montserrat_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1066172-d3693643-Reviews-Montserrat_Self_Service_Restaurant-Monistrol_de_Montserrat_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1066172-c18-Monistrol_de_Montserrat_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1066172-d2308117-Reviews-Pont_del_Gat_Restaurant-Monistrol_de_Montserrat_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1066172-c28-Monistrol_de_Montserrat_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1066172-c6-Monistrol_de_Montserrat_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1066172-c36-Monistrol_de_Montserrat_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1078727-d1989803-Reviews-El_Cup-Collbato_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1078727-c28-Collbato_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1078727-c36-Collbato_Catalonia.html
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MUNTANYA DE SAL DE 

CARDONA  
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4.1.5. MUNTANYA DE SAL DE CARDONA 

La muntanya de sal de Cardona és un diapir que creix cada any, ocupant una 

depressió del terreny amb forma d'el·lipsi allargassada amb una extensió de 

terreny de 1.800 m de llargària per 600 d'amplada i una superfície de 100 ha, 

amb unes característiques naturals que l'han fet mereixedora de ser inclosa 

dins el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). La Muntanya de Sal forma un turó 

al peu de la serra de les Garrigues i a la dreta del Cardener, al sud del nucli 

urbà de Cardona. El turó és drenat per torrent Salat que mena cap a la vall 

Salina o Salada que conflueix amb el Cardener a la Coromina. Són relleus 

baixos però amb una geomorfologia molt singular amb profundes incisions fruit 

de la peculiar forma d'erosió lligada als processos de dissolució que presenten 

les sals. 

La seva constitució el fa extremadament fràgil i susceptible de ser modificat per 

qualsevol acció antròpica. A més, el conjunt de les formacions geològiques de 

la vall Salada, amb processos erosius que actuen sobre els singulars 

afloraments salins, constitueixen una unitat morfològica de grans valors 

paisatgístics, als quals s'afegeix l'elevat interès sociocultural, que el lliga a 

l'evolució i idiosincràsia de la vila de Cardona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atrapalo.com/common/photo/event/3/0/4/739/313756/vertic_880_0.jpg 
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4.1.5.1. Localització 

La muntanya de sal de Cardona es troba al municipi de Cardona a la comarca 

del Bages dins de la província de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5.2. Geologia 

Cap a final de l’Eocè, fa uns 40 milions d’anys, un estret solc ocupat per les 

aigües del mar penetrava des del golf de Biscaia fins a Catalunya. Al fons 

d’aquesta conca es van formar grans dipòsits salins que posteriorment van ser 

coberts per sediments més moderns que van omplir la conca. Una de les 

millors manifestacions D’aquest fenomen és la “Muntanya de sal” o diapir salí 

de Cardona, que a causa de la seva menor densitat i gran plasticitat va 

ascendir a través dels materials que la cobrien. 

La sedimentació eocena que aflora a la part central de Catalunya s’acaba amb 

l’aparició de materials de fàcies continental. El mar eocè que en un lapse de 

temps important es va estendre des de la Cadena Costera Catalana fins al 

centre de França i des del Mediterrani fins a l’Atlàntic es va anar reduint de 

mica en mica fins a dessecar-se i s’hi va produir una important acumulació de 

sals marines sòdiques i potàssiques.  

https://www.google.

es/maps/place/Mun

tanya+de+Sal+de+

Cardona/@41.904

872,1.6811693,17z

/data=!3m1!4b1!4m

5!3m4!1s0x12a452

ac9b484c57:0xe71

5c630daa64fae!8m

2!3d41.904872!4d1

.683358?dcr=0 
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La formació del Pirineu i les 

característiques pròpies dels 

sediments salins han donat origen 

a situacions diverses d’aquests 

materials. Així, a les dues àrees 

pròximes de Súria i Cardona els 

sediments salins es presentes 

respectivament en posició 

preferentment horitzontal i 

replegats en forma de diapir  que 

aflora a la superfície. Les sals del 

diapir no van poder aflorar fins que es 

va produir el desmantellament, al final 

del Terciari, dels materials que el 

cobrien. El diapir s’ha salvat de la dissolució per l’existència d’un casquet 

argilenc.          

4.1.5.3. Tipus de sals 

A Cardona com a tota la conca potàssica catalana hi ha tres sals predominants: 

La que més abunda és la sal gemma o halita, la de més interès econòmic però 

molt més escassa és la silvina que és la que s’extreia a Cardona i actualment 

s’explota de forma intensiva a Súria i també a Sallent. L’altra sal és la 

carnal·lita. 

  

    

 

 

Carnalita 
http://www.jisanta.c
om/geologia/Image
n%20Geologia/Roc
as/carnalita.JPG 

Silvina 
http://www.minerale
sweb.es/halogen/fot
o/silvina.jpg 

Halita 

http://dxgov9tdfq2kz.cloud

front.net/wp-

content/uploads/2014/08/

halita1-1024x768.jpg 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-

3F4SCtOh79o/UGyZBN2WN5I/AAAAAAA

AAus/UBqvbO0DNFo/s1600/Porsiteayuda

_MinaSalCardona.JPG 
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4.1.5.4. Explotació       

La Vall Salina de Cardona s'explota des del neolític i el sistema d'explotació a 

cel obert es va mantenir invariable al llarg dels temps fins a la introducció de la 

pólvora, al segle XVIII. 

Degut a la potassa descoberta per l'enginyer Emili Viader i Solé a la primeria 

del 1900 es va obrir el Pou del Duc, la primera mina de sal subterrània, oberta 

entre 1902 i 1905. 

La descoberta de les sals potàssiques s'havia de traduir en la segona 

industrialització de Cardona, després del tèxtil. Es va duplicar la població i es 

van produir importants transformacions en el seu paisatge urbà i social. Al 

setembre de 1990 es va tancar l'explotació de la potassa. De l'interior de la 

terra s'havien extret un total de 37.874.843 tones de mineral, i l'explotació ja 

havia assolit els 1.308,7 metres de profunditat, essent la mina més profunda del 

país. 

L'inici de l'extracció de la potassa va transformar una població agrícola i tèxtil 

en un poble bàsicament miner. El mineral extret era enviat a la fàbrica de 

benefici i després, amb camions, a l'estació de ferrocarril de Súria, d'on anava 

al port de Barcelona per a l'exportació. El 1986 aquesta explotació donava feina 

a 560 treballadors, però van tancar als anys noranta. 

La minilla és la única mina oberta al públic a Cardona. Es tracta d’uns 500 

metres de galeria excavada a començaments dels segle XX amb l’objectiu 

d’assaig i investigació. Més tard la minilla va servir com a galeria de ventilació 

de la mina gran, i el 1997 es va adaptar a les visites. 

Actualment, perdut l’interès miner, s’està desenvolupant una important activitat 

turística creant el Parc Cultural de la Muntanya de Sal.  A l’interior de la mina, 

on hi ha una galeria horitzontal a la base de la muntanya de sal que fa que es 

pugui visitar amb total seguretat, es va inaugurar un equipament cultural on es 

pot veure una zona museogràfica que explica la història de l'explotació 

industrial de la Vall. També s'hi pot veure la maquinària d'extracció mineral del 

pou, tal com era quan estava en ple funcionament. Una acurada il·luminació 
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permet gaudir d’un espectacle meravellós a l’interior d’aquesta mina,  on es 

poden  observar, a més a més de les capes de sal, estalactites i estalagmites 

en forma de grumolls blancs d’una extraordinària  bellesa.  

Cardona rep més de 70.000 visitants l'any i s'ha convertit en una de les 

principals destinacions turístiques de la Catalunya central. En un futur, hi ha el 

projecte de creació d'una zona wellness de la sal al Parc Cultural, per crear un 

equipament turístic de primer ordre. 

4.1.5.. Vegetació 

La vegetació present a la muntanya de sal de Cardona és constituïda per 

diferents comunitats, entre les quals s'hi troben pinedes submediterrànies de 

pinassa, matollars halonitròfils i comunitats halòfiles adaptades a sòls d'humitat 

fluctuant. 

4.1.5.6. Fauna  

A la Muntanya de sal de Cardona s'hi poden trobar algunes espècies d'ocells 

pròpies de zones forestals mediterrànies, com l'astor, l'esparver o el tudó, així 

com de zones de matollar, per exemple la tallareta cuallarga.  

4.1.5.7. Itinerari 

1. Cardona (mina de sal- Santa Cecilia- Necropolis Can Garrifes- Cal 

Gavela- Mina de sal) 

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

Agradable passeig pels voltants de Cardona, en una excursió circular que 

parteix de l'aparcament de la mina de Sal, per on hem de sortir per l'altre 

extrem i seguir durant una bona estona les marques del GR. 

En trobar el desviament cap a Santa Cecília, girem a l'esquerra i en cinc 

minuts, arribem a la petita ermita i el gran mirador que tenim des d'allà. 

Continuem la ruta seguint pel GR en direcció a Súria, fins a arribar a la 

necròpolis de Can Garrifes, per on donem una volta. 

Tornant una mica sobre els nostres passos, en un lloc on hi ha dos grans 
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roques amb una tomba damunt d'una d'elles, creuem el camp i ens endinsem 

per un bosquet, sense sender però sense grans problemes, fins arribar a una 

pista de desemboscar, que ens portarà fins al torrent de Can Tresserras, que 

creuem per el costat d'una bassa gelada, per arriba a Can Gavella a l'altra 

banda del torrent. 

Des d'allà procedim a tornar pel fons d'un torrent fins a la mina de sal 

 

 

 

4.1.5.8. Allotjaments i restaurants 

Allotjaments 

 
 

Parador de Cardona  

 

Cardona  (a 450 m del centre)  

Aquest Parador gaudeix d’una ubicació màgica 

en un castell del segle IX, amb una torre del segle 

II. Ofereix vistes panoràmiques sobre el paisatge 

natural de Catalunya. 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/itinerari-geologic-i-ambiental-pel-terme-

municipal-de-cardona-12968451 

https://www.booking.com/hotel/es/parador-de-cardona.es.html?aid=311090;label=hotel-17279-es-d5xDJ7fzRGpF3HLNfA04UwS101561624825%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t2%3Aneg%3Afi%3Atikwd-2152674625%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=0cfa8c17b8c60035;srepoch=1514318128;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-376181;srfid=e8f5d3dab527dc42bd1c1e4ab8169228e61d2cd7X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/parador-de-cardona.es.html?aid=311090;label=hotel-17279-es-d5xDJ7fzRGpF3HLNfA04UwS101561624825%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t2%3Aneg%3Afi%3Atikwd-2152674625%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=0cfa8c17b8c60035;srepoch=1514318128;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-376181;srfid=e8f5d3dab527dc42bd1c1e4ab8169228e61d2cd7X1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
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Cal Miró Nou  

 

Cardona  (a 900 m del centre)  

Cal Miró Nou és una casa de camp independent 

situada a Cardona, a 1,2 km del parc cultural de 

la Muntanya de Sal de Cardona.  

 

 

 
 

Apartamento El Mercadal  

 
Cardona  (En el centre de la ciutat)  

Aquest  apartament  té balcó i es troba al centre 

històric de Cardona. L’allotjament està a 700 

metres del parc cultural de la Muntanya de Sal de 

Cardona.  

 

 

 
 

Vilar Rural de Cardona  

Cardona  (a 1,6 km del centre)  
Aquest hotel, situat  a Cardona, gaudeix de vistes 
al castell medieval i està distribuït com un poble, 
amb el seu propi hort i granja.  
 

 

Restaurants 

 

 
 

 

Parador de Cardona. Restaurant Abad 

 

Castell de Cardona s/n  

A 1,3 km del Parc Cultural de la Muntanya 

de Sal 

Cuina: Mediterrània, Europea, Espanyola  

 

https://www.booking.com/hotel/es/cal-miro-nou.es.html?aid=303946;label=cardona-cDOSrMF7vwHTegiFgcrm9wS90309838463%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-2230286333%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=0b4f9195d04300a9;srepoch=1514320940;room1=A%2CA;hpos=8;hapos=8;dest_type=city;dest_id=-376181;srfid=b7612c663bb32ca6948a59b1a01241092a8a5efdX8;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/cal-miro-nou.es.html?aid=303946;label=cardona-cDOSrMF7vwHTegiFgcrm9wS90309838463%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-2230286333%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=0b4f9195d04300a9;srepoch=1514320940;room1=A%2CA;hpos=8;hapos=8;dest_type=city;dest_id=-376181;srfid=b7612c663bb32ca6948a59b1a01241092a8a5efdX8;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/el-mercadal.es.html?aid=303946;label=cardona-cDOSrMF7vwHTegiFgcrm9wS90309838463%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-2230286333%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=0b4f9195d04300a9;srepoch=1514320940;room1=A%2CA;hpos=4;hapos=4;dest_type=city;dest_id=-376181;srfid=b7612c663bb32ca6948a59b1a01241092a8a5efdX4;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/el-mercadal.es.html?aid=303946;label=cardona-cDOSrMF7vwHTegiFgcrm9wS90309838463%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-2230286333%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=0b4f9195d04300a9;srepoch=1514320940;room1=A%2CA;hpos=4;hapos=4;dest_type=city;dest_id=-376181;srfid=b7612c663bb32ca6948a59b1a01241092a8a5efdX4;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/vilar-rural-de-cardona.es.html?aid=303946;label=cardona-cDOSrMF7vwHTegiFgcrm9wS90309838463%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-2230286333%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=0b4f9195d04300a9;srepoch=1514320940;room1=A%2CA;hpos=13;hapos=13;dest_type=city;dest_id=-376181;srfid=b7612c663bb32ca6948a59b1a01241092a8a5efdX13;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/vilar-rural-de-cardona.es.html?aid=303946;label=cardona-cDOSrMF7vwHTegiFgcrm9wS90309838463%3Apl%3Ata%3Ap15%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110486%3Akwd-2230286333%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=0b4f9195d04300a9;srepoch=1514320940;room1=A%2CA;hpos=13;hapos=13;dest_type=city;dest_id=-376181;srfid=b7612c663bb32ca6948a59b1a01241092a8a5efdX13;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g319799-d4131572-Reviews-Parador_de_Cardona_Restaurante_Abad-Cardona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g319799-c28-Cardona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g319799-c18-Cardona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g319799-c36-Cardona_Catalonia.html
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Restaurant Les Monges 

 

Cambres, 15, Cardona  

A 1 km de El Parc Cultural de la Muntanya 

de Sal 

Cuina: Mediterrània  

 

 

 
 

 

La Volta del Rector 

 

Carrer Del Les Flors, Cardona  

A 1,1 km de El Parc Cultural de la 

Muntanya de Sal 

Cuina: Mediterrània, Espanyola  

 

 

 
 

 

El Petit Perico 

 

Carrer de Cambres, 30  

A 1 km de El Parc Cultural de la Muntanya 

de Sal 

Cuina: Mediterrània, Europea, Espanyola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g319799-d4041584-Reviews-Restaurante_Les_Monges-Cardona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g319799-c28-Cardona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g319799-d3165146-Reviews-La_Volta_del_Rector-Cardona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g319799-c28-Cardona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g319799-c36-Cardona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g319799-d997034-Reviews-El_Petit_Perico-Cardona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g319799-c28-Cardona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g319799-c18-Cardona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g319799-c36-Cardona_Catalonia.html
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PEDRAFORCA 
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4.1.6. PEDRAFORCA 

El Pedraforca és una emblemàtica muntanya de Catalunya. Té una forma molt 

peculiar, formada per dues carenes paral·leles (els pollegons) unides per un 

coll (l'Enforcadura). El Pollegó Superior té una altitud de 2.506,4 metres (amb 

un cim secundari, el Calderer de 2.496,7 metres) i el Pollegó Inferior de 2444,8 

m. L'Enforcadura se situa a 2.356,2 m i té una tartera a cada banda. La 

singularitat de la seva forma, junt amb el fet que el massís no forma part d'una 

serralada pròpiament dita han convertit la muntanya en una de les més 

famoses del territori català. El massís de Pedraforca està declarat paratge 

natural d'interès nacional, i l'entorn forma part del Parc Natural del Cadí-

Moixeró. 

El Massís del Pedraforca es va declarar el Paratge Natural d'Interès Nacional 

l'any 1982, en la promulgació de la Llei 6/1982, de 6 de maig. L'any 1983, es va 

completar la protecció legal de l'entorn de l'espai amb la declaració per mitjà del 

Decret 353/83, de 15 de juliol de 1983, del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Des 

de l'any 2004 la gestió del PNIN s'incorporà a la del Parc Natural. 

El Pedraforca és, junt amb Montserrat i el Canigó, la muntanya emblemàtica de 

Catalunya. La seva silueta singular i l'activitat excursionista i alpinística que es 

desenvolupa en aquest cim l'han convertit en un símbol de Catalunya. 

4.1.6.1.Localització 

El massís del Pedraforca és al nord-oest de la comarca del Berguedà entre els 

termes municipals de Saldes i Gósol. Els pobles del voltant són Gósol (a l'oest) 

i Saldes (a l'est); el Pedraforca fa de límit entre els seus dos termes i també, 

per tant, entre la província de Barcelona i la de Lleida. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carena_%28geografia%29
https://ca.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://ca.wikipedia.org/wiki/Paratge_natural_d%27inter%C3%A8s_nacional
https://ca.wikipedia.org/wiki/Paratge_natural_d%27inter%C3%A8s_nacional
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Natural_del_Cad%C3%AD-Moixer%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Natural_del_Cad%C3%AD-Moixer%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Paratge_Natural_d%27Inter%C3%A8s_Nacional
https://ca.wikipedia.org/wiki/Montserrat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Canig%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bergued%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Saldes
https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3sol
https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3sol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Saldes
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4.1.6.2. Geologia 

1) (230-144 Ma) Es dipositen els materials del Triàsic (1) i del Juràssic (2) 

discordantment damunt del sòcol (3). 

2) (144-99 Ma) Durant el Cretaci inferior, es produeix 

una extensió que provoca falles normals (1), i en els 

blocs enfonsats es dipositen els sediments d'aquesta 

època (2), principalment calcàries i poques margues. 

 

3) (99-75 Ma) En els inicis del Cretaci superior, deixa 

d'haver-hi extensió i, per tant, les falles normals 

deixen de funcionar. Per sobre, es dipositen els 

primers sediments del Cretaci superior (Cenomanià) 

damunt dels dos blocs (1) i fossilitzen les falles 

normals. 

 

 

4) (75-69 Ma) A finals del Cretaci superior 

(Campanià - Maastrichtià s'inicia la col·lisió entre les plaques tectòniques 

(Ibèrica i Europea). Com a resultat, es donen esforços de compressió, els quals 

produeixen una inversió tectònica (1) (les falles normals es converteixen en 

encavalcaments): els 

https://www.google.es/maps/place/Pedraforca/@42.2388871,1.6888793,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s

0x12a598660d2351cf:0x79fe01500dcac70c!8m2!3d42.2388889!4d1.7063889?dcr=0 

http://www.itinerarisgeologics.com/wp-

content/themes/UNDERSCRORE_BOO

TSTRAP_TEMPL/material/pedra.pdf 
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materials dipositats en els blocs enfonsats 

pugen damunt dels sediments més moderns, 

i es produeixen mantells de corriment. 

Aquest cas correspon al mantell superior del 

Pedraforca (2). 

 

5) (69-66 Ma) El mantell superior del 

Pedraforca es continua desplaçant per sobre 

dels materials del Cretaci superior, forma 

petits mantells secundaris a la base (1) i 

accentua l'anticlinal de bloc superior (2). 

Quan el mantell deixa de desplaçar-se, 

queda fossilitzat pels conglomerats del 

Garumnià 

(3), amb una edat aproximada d'uns 66 Ma. 

Posteriorment, els materials del bloc inferior es 

convertiran en un nou mantell (mantell inferior 

del Pedraforca (4) tot situant-se damunt dels materials eocens del Cadí. 

6) Posteriorment, l'aigua i el vent l'han anat erosionant i acabant de perfilar la 

seva forma actual, més enfonsada a l'enforcadura perquè els materials que la 

formen (margues) són molt més tous que les calcàries dels Pollegons. Així 

mateix, els successius cicles de glaçada-desglaç han trencat la roca i els seus 

fragments s'han acumulat al peu de les parets formant les tarteres.  

 

4.1.6.3. Estratigrafia 
 

 

http://www.itinerarisgeologics.com/wp-

content/themes/UNDERSCRORE_BOOTSTRAP

_TEMPL/material/pedra.pdf 

http://www.itinerarisgeologics.com/wpcontent/themes/UNDERSCRORE_BOOTSTRAP_TEMPL/material

/pedra.pdf 
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4.1.6.4. Vegetació 

L'alçada del massís possibilita la diferenciació de dues zones climàtiques, amb 

una influència determinant sobre les diverses comunitats vegetals establertes: 

fins a 1.500-1.700 m hi trobem un clima típic de muntanya mitjana plujosa, i per 

sobre d'aquell límit s'inicia el domini climàtic de la muntanya subalpina. 

  

La vegetació per estatges altitudinals és la següent: 

Estatge alpí: (per damunt dels 2.300 m) 

Les dures condicions climàtiques impossibiliten el desenvolupament de la 

vegetació arbòria i arbustiva, però en canvi a les formacions rocoses i a les 

tarteres hi creix una vegetació adaptada a aquest ambient fred i rocallós com 

l'orella d'ós, pròpia de l'era terciària, fa uns 25 milions  d'anys, la corona de rei 

espècie endèmica del Pirineu calcari que hi va arribar durant les primeres 

glaciacions, ara fa un milió d'anys. Altres espècies destacables són el xuclamel 

de roca, la lluqueta de roca o la falguera. 

Estatge subalpí: (1.700 - 2.300 m) 

Són boscos sempre verds i majestuosos de coníferes formats per avets i 

pinedes de pi negre  amb sotabosc de boix o neret, el·lèbor verd, pulsatil·la 

blanca, te de bosc, etc.  

Estatge montà: (per sota dels 1.700 m) 

Format, sobretot, per la roureda de roure martinenc que ocupa gran part dels 

vessants acompanyat per blada, boix, corner, avellaner, arç blanc, ginebre, 

marxívol, roser caní i herba fetgera entre d'altres. 

A la zona de l'obaga de Gresolet, el faig intenta guanyar les zones més 

humides i desplaçar l'avet i el pi negre. Ací i allà, hi creix el pi roig  estès arran 

de l'explotació de la fusta.  
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4.1.6.5.Fauna 

La diversitat de boscos i prats del massís acull una fauna rica en la qual 

dominen clarament les espècies pròpies dels ambients alpins i de muntanya. La 

proximitat de les serres del Cadí i Moixeró ha posat a disposició d'aquestes 

espècies importants superfícies, vitals per satisfer les seves necessitats 

territorials.  

 

Entre els mamífers, cal destacar l'isard, l'herbívor salvatge 

que senyoreja els cims del massís. Les seves petites 

banyes en forma de ganxo el fan del tot inconfusible. Altres 

mamífers de mida  menor són el conill, l'esquirol, el talpó 

roig  i la musaranya cuaquadrada. Pel que fa als carnívors 

trobarem la guineu, la marta, la mostela i el gat fer. 

Els veritables protagonistes del massís del 

Pedraforca són els ocells que troben en l'espessor dels boscos de la muntanya 

el refugi ideal per establir-se i completar el seu cicle vital. Entre aquests, 

destaca en primer terme el gall fer, molt difícil de veure pels seus hàbits 

solitaris i per les característiques del seu hàbitat. Un altre 

poblador dels boscos del Pedraforca és el picot negre, que 

viu a les avetoses, als boscos de pi i a les fagedes del 

massís. En els cingles més frescals i humits, podem trobar 

el pela-roques, un petit ocell insectívor que s'enfila pels 

penya-segats de manera sorprenentment àgil. Altres 

espècies d'ocells sedentaris que podem trobar en els 

ambients alpins són la llucareta, el trencapinyes, 

la gralla de bec vermell i la gralla de bec groc. 

Crien al massís però l'abandonen després de 

l'estiu la merla de pit blanc  i la merla roquera. A 

l'estatge montà, podem trobar el pica-soques blau, la piula dels arbres, la 

verderola, el pinsà borroner i la becada. El xoriguer i l'àliga marcenca són 

rapinyaires que nien al massís, preferentment a les cingleres més 

Isard 

https://i.pinimg.com/originals/b9/51/58/b951

58d0520d1d5230653127d7c8f15b.jpg 

 

 

 

Picot negre 

https://monnaturapirineus.files.wor

dpress.com/2013/03/pito-negro-

68260.jpg 
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inaccessibles. De nit, al fons de les valls durant els mesos d'estiu, podem trobar 

el petit xot i un gran nombre de gamarussos.  

Són presents també al massís els rèptils i amfibis. Cal destacar el tritó pirinenc, 

la salamandra, la granota roja, la granota vulgar, el gripau comú, la serp verd-i-

groga  i la serp llisa. Els terrenys oberts, forestals o pedregosos són el reialme 

de l'escurçó europeu, que pot ser l'espècie més perillosa de tot el massís pel 

verí de les seves fiblades.  

Pel que fa a la fauna invertebrada, la presència de zones càrstiques fa força 

comú  na l'existència d'espècies de fauna cavernícola endèmiques o rares a la 

resta del país. Entre els mol·luscs trobem el cargol.. Entre les papallones, 

d'excepcional interès al massís, s'hi han trobat espècies com Aphantopus 

hyperantus, Aponia crataegui, Argynnis paphia, Argynnis adippe, Brintesia circe 

hispanica, Colias hyale, Gonepteryx cleopatra, Gonepteryx Rhamni, Inachis io, 

ladoga camilla, Limenitis reducta, Pandoriana pandora, Parnassius apollo, 

Pieris rapae, Quercusia. 

4.1.6.6. Itinerari 

1.Pedraforca (2.506m) (Mirador Gresolet - Collada del Verdet - Pedraforca - 

Tartera de Saldes) 

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

Descripció detallada: 

Venint de Barcelona, passem sense desviar-nos al poble de Saldes i a 2 km 

trobem una desviació a la dreta ben senyalitzada que ens porta al pàrquing del 

Mirador de Gresolet. Comencem a caminar des del pàrquing per unes escales. 

En 10 min arribem al Refugi Lluís Estasen (1.668m). Seguim direcció oest per 

un sender amb poc pendent fins a prop de la Bauma de la Rua Gran, on girant 

a l’esquerra la pendent es torna forta i hem de pujar en zetes fins arribar a la 

Collada del Verdet. En aquest punt podem veure el vessant occidental del 

Massís del Cadí i Gósol.  

Sortim del Verdet envoltant per l'esquerra un gran bloc de pedra i de seguida 

comença la grimpada força vertical en alguns punts però amb bones preses i 
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fins cadenes en algun pas delicat. També cal recórrer algunes petites arestes. 

Ja al cim veiem que no és molt gran i que té diverses zones per estar. Després 

de gaudir de les vistes i descansar, comencem a baixar pel lloc contrari on hem 

pujat. Al principi és una desgrimpada senzilla i de seguida arribem a 

l'enforcadura (2.356m), lloc on es troben la Tartera del Pedraforca i la Tartera 

de Gósol. Girem a l'esquerra cap a Saldes (Tartera de Pedraforca) i comencem 

a "lluitar" amb l'adherència de les nostres botes sobre les pedres.  

Després d'una  llarga estona, arribem al final de la tartera on girem a l'esquerra   

i prenem el camí en suau baixada que ens portarà, passant novament pel refugi 

Lluís Estasen, fins al cotxe. 

 

 

Excursionisme 

El Pedraforca és una de les muntanyes mítiques dels excursionistes i, sobretot, 

dels escaladors, ja que als temps heroics dels inicis de l'escalada a Catalunya, 

les dificultats de la cara nord a l’hivern en feien l'ascensió una gesta 

comparable a les més famoses escalades hivernals dels Alps. 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4775476 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alps
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Tot i això, també hi ha itineraris per pujar caminant (o amb alguna grimpada 

fàcil) als principals cims, tant els dos pollegons com al Calderer. El més visitat 

és el Pollegó superior, i les principals vies d'ascensió que hi duen són: 

• Des de Gósol, pel camí de la clota, el bosc de la Tossa i la Tartera. 

• També des de Gósol, seguint el tram del GR-107 fins a Font Terrers i 

anant per Set-Fonts i la Canal del Verdet. 

• Des del Refugi Lluís Estasen, també seguint la Canal de Verdet. 

Les excursions al Pedraforca cal planificar-les molt bé, l'accessibilitat no és fàcil 

i per pujar-hi cal estar mínimament preparat tenint en compte diversos 

aspectes: 

• Preparació física personal. 

• Portar equipament adequat i alimentació i beguda (no hi ha fonts). 

• Tenir en compte els canvis de temps. 

Escalada 

La paret nord del Pollegó superior va ser l'objectiu principal. Així, a principi de 

segle, en Lluís Estasen i altres companys varen anar solcant les rutes més 

evidents, com la bretxa occidental del Pollegó inferior o la canal Roja i la via de 

la Grallera al Pollegó superior. 

La via Estasen, oberta el 30 de juny de 1928, va ser el tret de sortida que obria 

l'època de descoberta i realització de les vies de la muralla nord del Pollegó 

superior i de les parets del Pollegó inferior. Aquesta via és considerada el tret 

de sortida de l'escalada a Catalunya.  

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3sol
https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3sol
https://ca.wikipedia.org/wiki/GR-107
https://ca.wikipedia.org/wiki/Refugi_Llu%C3%ADs_Estasen
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4.1.6.7. Llegendes 

Hi ha moltes llegendes al voltant de la muntanya del Pedraforca, i per això ha 

estat i és considerada una muntanya màgica. . La seva forma ja revela que no 

és una muntanya com les altres, tot i l’encant i la majestuositat d’aquesta 

muntanya simbòlica pels catalans, està envoltada de mites i del llegendes, que 

perduren des de molt segles. 

La primera llegenda explica com és va formar la muntanya. Abans aquesta era 

un cim, només amb una punta, i de sobte una nit va sorgir-hi un gran castell al 

cim. El senyor infernal que l’habitava, ajudava als moros en les seves correries, 

tenien els habitants de la vall espaordits. La gent de les contrades demanaven 

a Déu que els alliberés del mal son dels senyors del avern. Un missatger, que 

era sant Miquel, els va dir que a la nit, era la nit de fi d’any, per més soroll que 

sentissin no sortissin de casa, ni obrissin les finestres. Aquella nit un gran 

terrabastall va fer trontollar les cases, més ningú es va moure. L’endemà quan 

la gent van sortir, van veure que el castell s’havia ensorrat i les pedres estaven 

enrunades en mig d’una gran enforcadura i la muntanya tenia els dos pollegons 

formant una forca, tal com ara la coneixem. 

 

Per sant Joan, es conta que les bruixes, que des de temps immemorials 

habiten la muntanya, surten dels seus amagatalls en aquesta nit en ple solstici 

d’estiu; ballen i dansen els seus rituals, al voltants de focs que broten 

espontanis en diferent s parts de la muntanya. Molta gent hi puja, per fer-hi 

conjurs i allunyar el negativisme de les seves vides. Les bruixes, moltes 

persones diuen que les han sentides, però mai s’han deixat veure. Per això 

molta gent fan fogueres per cremar mals auguris i purificar l’entorn. Però també 

és una nit màgica i beneficiosa per curar el cos i l’esperit. Moltes herbes que 

creixen pels boscos berguedans, tenen aquest dia les més òptimes propietats 

medicinals; s’han de collir la tarda abans i deixar-les tota la nit a la serena, per 

extreure’n els màxims beneficis. 

 

Tenim encara una tercera llegenda, aquesta afecta altres pobles de les 

contrades veïnes, Pels voltants del 15 al 22 d’agost, segons el lloc, hi ha un dia 
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que el sol es pon dintre la seva enforcadura, a més de ser un espectacle curiós 

i bonic, els llocs que observen aquest fenomen, aquella nit tenen el vist i plau 

de les bruixes, i quan els últims raig s de sol es pon al l’enforcadura, qualsevol 

persona que ho observi el fenomen per més distància que hi hagi, les bruixes li 

concedeixen el desig que demani en aquell moment, que es complirà en els 

propers tres dies. Però això si, ha de ser just en el moment que és pon l’últim 

raig de sol. 

4.1.6.8. Allotjaments i restaurants 

Allotjaments 

 

Hotel Ca l’Andreu  

 

Saldes  (a 4,5 km de Massís del Pedraforca)  

Aquest afable hotel rural es troba junt al parc 

natural del  Cadí-Moixeró, al peu de les 

muntanyes del Pedraforca.  

 

 

 

Viladomatrural  

 

La Nou  (a 16,9 km de Massís del Pedraforca)  

El Viladomatrural es troba a La Nou i ofereix 

piscina coberta i piscina exterior climatitzada 

amb unes vistes impressionants. Aquesta casa 

rural té connexió WIFI gratuïta limitada.  

 

 

Casa o xalet Cal Manju  

 

La Coma i la Pedra  (a 13,9 km de Massís del 

Pedraforca)  

L'hotel Cal Manju, situat a La Coma i la Pedra, 

ofereix allotjament amb cuina i disposa d'una 

terrassa i Wi-Fi gratuïta. 

https://www.booking.com/hotel/es/ca-la-andreu.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-massisNdelNpedraforca-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=ffec47412450021d;srepoch=1514369284;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=landmark;dest_id=15276;place_id=15276;place_id_lat=42.2433451300751;place_id_lon=1.70751571655273;place_id_ss=Mass%C3%ADs+del+Pedraforca;srfid=5da0967e1cf713ef8d17164512ed860a2fba6435X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/ca-la-andreu.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-massisNdelNpedraforca-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=ffec47412450021d;srepoch=1514369284;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=landmark;dest_id=15276;place_id=15276;place_id_lat=42.2433451300751;place_id_lon=1.70751571655273;place_id_ss=Mass%C3%ADs+del+Pedraforca;srfid=5da0967e1cf713ef8d17164512ed860a2fba6435X1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/viladomatrural.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-massisNdelNpedraforca-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=ffec47412450021d;srepoch=1514369284;room1=A%2CA;hpos=9;hapos=9;dest_type=landmark;dest_id=15276;place_id=15276;place_id_lat=42.2433451300751;place_id_lon=1.70751571655273;place_id_ss=Mass%C3%ADs+del+Pedraforca;srfid=5da0967e1cf713ef8d17164512ed860a2fba6435X9;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/viladomatrural.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-massisNdelNpedraforca-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=ffec47412450021d;srepoch=1514369284;room1=A%2CA;hpos=9;hapos=9;dest_type=landmark;dest_id=15276;place_id=15276;place_id_lat=42.2433451300751;place_id_lon=1.70751571655273;place_id_ss=Mass%C3%ADs+del+Pedraforca;srfid=5da0967e1cf713ef8d17164512ed860a2fba6435X9;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/cal-manju.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-massisNdelNpedraforca-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=ffec47412450021d;srepoch=1514369284;room1=A%2CA;hpos=12;hapos=12;dest_type=landmark;dest_id=15276;place_id=15276;place_id_lat=42.2433451300751;place_id_lon=1.70751571655273;place_id_ss=Mass%C3%ADs+del+Pedraforca;srfid=5da0967e1cf713ef8d17164512ed860a2fba6435X12;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/cal-manju.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-massisNdelNpedraforca-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=ffec47412450021d;srepoch=1514369284;room1=A%2CA;hpos=12;hapos=12;dest_type=landmark;dest_id=15276;place_id=15276;place_id_lat=42.2433451300751;place_id_lon=1.70751571655273;place_id_ss=Mass%C3%ADs+del+Pedraforca;srfid=5da0967e1cf713ef8d17164512ed860a2fba6435X12;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl


82 
 

 

 

Luxós dúplex al Port del Comte  

Apartament Luxós dúplex en Port del Comte  

La Coma i la Pedra  (a 14,3 km de Massís del 

Pedraforca)  

Situat a només 2,5 km de l'estació d'esquí del 

Port del Comte. El luxós dúplex al Port del 

Comte és un apartament situat a La Coma i la 

Pedra. Aquest apartament disposa d'allotjament 

amb terrassa. 

Restaurants 

 

 

 

El Cruse de cal Xisquet 

 

Ctra. de l'Obaga, 08697 Saldes, Espanya  

A 9,9km del Pedraforca 

Cuina: Espanyola 

 

 

 

Ca l'Andreu 

 

Ctra. de I'Obaga, S/n, 08697 Saldes, 

Espanya 

A 10,8 km del Pedraforca 

Cuina: Mediterrània 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rectoria de Vallcebre 

 

Plaça Iglesia, 1, 08699 Vallcebre, Espanya 

 A 18,17km del Pedraforca 

Cuina: Mediterrània 

 

https://www.booking.com/hotel/es/lujoso-duplex-en-port-del-comte.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-massisNdelNpedraforca-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=8aa34c61116201d0;srepoch=1514371907;room1=A%2CA;hpos=14;hapos=14;dest_type=landmark;dest_id=15276;place_id=15276;place_id_lat=42.2433451300751;place_id_lon=1.70751571655273;place_id_ss=Mass%C3%ADs+del+Pedraforca;srfid=5da0967e1cf713ef8d17164512ed860a2fba6435X14;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/lujoso-duplex-en-port-del-comte.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-massisNdelNpedraforca-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=ffec47412450021d;srepoch=1514369284;room1=A%2CA;hpos=13;hapos=13;dest_type=landmark;dest_id=15276;place_id=15276;place_id_lat=42.2433451300751;place_id_lon=1.70751571655273;place_id_ss=Mass%C3%ADs+del+Pedraforca;srfid=5da0967e1cf713ef8d17164512ed860a2fba6435X13;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/lujoso-duplex-en-port-del-comte.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-massisNdelNpedraforca-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=ffec47412450021d;srepoch=1514369284;room1=A%2CA;hpos=13;hapos=13;dest_type=landmark;dest_id=15276;place_id=15276;place_id_lat=42.2433451300751;place_id_lon=1.70751571655273;place_id_ss=Mass%C3%ADs+del+Pedraforca;srfid=5da0967e1cf713ef8d17164512ed860a2fba6435X13;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
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Restaurant El Forn "Cal Moixó" 

 

C/ Canal 2, 25716 Gósol, Espanya 

A 13,4 km del Pedraforca 

Cuina: Mediterrània, Espanyola 
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4.2. TARRAGONA 
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DELTA DE L’EBRE 
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4.2.1. DELTA DE L’EBRE 

El Delta de l'Ebre és la major zona humida de Catalunya, amb una superfície 

de 320 km2, i una de les més importants de l'Europa Occidental, després del 

parc regional de la Camarga a França i el Parc nacional de Doñana al sud 

d'Espanya. 

Constitueix un dels hàbitats aquàtics més importants del Mediterrani occidental. 

L'equilibri entre la seva riquesa natural i l'explotació per part de l'home no ha 

estat mai fàcil, per això, l'any 1983, la Generalitat de Catalunya va aprovar la 

creació del Parc Natural del Delta de l'Ebre i l’any 1986 va ser ampliat amb una 

extensió de 7.736 hectàrees. 

4.2.1.1. Localització 

El Parc Natural del Delta de l'Ebre es troba a la desembocadura del riu Ebre, a 

la província de Tarragona, a les comarques del Montsià i del Baix Ebre, a la 

part més meridional del Principat de Catalunya. 

 

 

 

https://www.google.es/maps/@40.6985532,0.665821,73978m/data=!3m1!1e3

?dcr=0 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
https://ca.wikipedia.org/wiki/Camarga
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_nacional_de_Donyana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A0rees
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ebre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Tarragona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Montsi%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Ebre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Principat_de_Catalunya
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4.2.1.2. Geologia 

La formació del Delta és producte de les condicions adequades: un riu prou 

cabalós com l'Ebre, que arrossega els al·luvions d'una extensa conca, i un mar 

relativament tranquil com el Mediterrani. 

El Delta de l’Ebre és una plana formada per diferents materials -sorres, argiles i 

llims- dipositats a la desembocadura del riu per l’efecte de l’erosió, el transport i 

la sedimentació de l’Ebre. La terra, de manera permanent o temporal, està 

solcada per aigües salades, salobres i dolces que conformen diferents 

paisatges i ambients. 

L'origen dels dipòsits deltaics daten de la darrera glaciació fa uns 20.000 anys, 

amb l'ascens del nivell del mar. 

El creixement del Delta ha presentat històricament diferents fronts 

d'avançament sobre el mar, un en direcció sud, que es va desenvolupar fins al 

segle VI, i un altre en direcció nord, que va avançar des del segle X fins al XVII. 

L’ últim front es va desenvolupar en direcció est fins l'inici del segle XX, 

concretament als anys 30, en què es va trencar la gola nord i es va formar el 

Galatxo, que és l'actual desembocadura funcional. 

Les badies i les llacunes es van començar  a formar durant el segle X i es van 

desenvolupar entre els segles XV i XVIII, en què la plana deltaica va créixer de 

manera important, potser a causa de les desforestacions que es va produir en 

la conca. 

En l'actualitat la falta de cabal sòlid en forma de sediments que experimenta 

l'Ebre, a causa dels embassaments construïts al llarg del segle XX, explica la 

regressió que experimenta el litoral del Delta, així com la subsidència o 

enfonsament de la plana deltaica per sota del nivell del mar. 

Si, a més, tenim en compte les previsions de l'augment del nivell de mar com a 

conseqüència del canvi climàtic, el futur del Delta de l'Ebre és incert. 
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4.2.1.3. Evolució del Delta de l’Ebre 

 

 

 

Des del 2.000 aC fins al segle VI, el Delta va començar 

a formar-se, primer omplint l'estuari del riu i després 

avançant dins del mar en direcció sud-est. 

 

 

 

Al segle X el Delta obre una nova desembocadura en 

direcció nord. 

 

 

 

El 1580 el Delta va créixer cap al nord-est, mentre que 

cap al sud es va tancar l'anterior desembocadura i va 

començar a créixer ràpidament la Punta de la Banya. 

 

 

 

El 1700 el Delta va continuar creixent cap al nord-est,  

tot i obrir-se una nova desembocadura a l'est. 

 

 

 

El 1749 es van tancar les goles del nord i el Delta  va 

avançar cap a l'est reforçant la nova desembocadura. 



89 
 

 

 

 

El 1925 el Delta s’assembla a l'actual, amb les puntes 

ben formades i la desembocadura molt avançada a 

l'est.  

 

 

 

El 1990 ja es veu el Delta actual, en què s'obre l'actual 

desembocadura - el Galatxo - i es tanca l'anterior , i 

això ocasiona una erosió de la punta est del Delta. 

 

4.2.1.4. Vegetació 

La diversitat de l’ecosistema deltaic el formen extenses zones de vegetació en 

salobrars, platges, dunes, llacunes, ullals i el propi del bosc de ribera. 

Predominen els tamarius, els canyissars, les joncs i les salicòrnies (halòfiles), 

però també es donen d’altres com la palma marina, el rar limoniastre, l’agram 

marí, el borró i el lliri de mar. 

4.2.1.5. Fauna 

La fauna és variadíssima i d’una riquesa molt remarcable. Pel que fa als 

invertebrats, els insectes hi tenen un paper notori: destaquen l’hemípter, els 

lepidòpters, l’odonat espiadimonis, les formigues roges i diferents coleòpters. 

Abunden també les serps d’aigua, les granotes, els gripaus, les sargantanes i 

les tortugues d’estany.  

Pel que fa als peixos, ha baixat la població d’esturions, llamprees i sabogues, 

però abunden els mugílids, els llobarros i els ciprínids, També hi han anguiles i 

angules. Quant als mamífers, destaquen els senglars i els teixons, però també 

els conills, les guineus, les rates. Però és sobretot per l’extraordinària fauna 

ornitològica que aquesta zona és d’interès nacional i internacional. 

http://1.bp.blogspot.com/5rT84VloClk/VJrXuMMfc8I/AAAAAAAAHNA/O5cNmqKTKJs/s1600/P%C3%A1g

inas%2BdesdeHistoria%2Bdel%2Bdelta%2Bdel%2Bebro.tiff 
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Els ànecs (53.000 exemplars de mitjana a la tardor) i les fotges (13.000 

exemplars de mitjana autumnal) són els ocells deltaics més característics; els 

ànecs cullerots, els xiuladors i, sobretot, els collverds són particularment 

notoris. Hi habita també un grup important d’ocells limícoles i força gavines, 

xatracs, fumarells, agrons i bernats. El nombre de rapinyaires és insignificant i, 

encara que escassos, són interessants les garses de mar, els becs d’alena i les 

perdius de mar. Altres aus que destaquen són els flamencs, els cabussons, els 

xatracs els corbs marins entre d’altres. 

Globalment, la zona del parc és colonitzada cada any per més de 100.000 

exemplars d’ocells, que pertanyen a unes 260 espècies (un 60% del total de les 

espècies europees), la immensa majoria de les quals tenen una denominació 

deltaica pròpia.  

4.2.1.6. Activitat humana 

Al delta de l’Ebre s’hi practica l’agricultura (cultius de regadiu, fruiters, arròs), 

la pesca, l’aqüicultura i el turisme. Els camps d’arròs cobreixen unes 

21.000 hectàrees. Així mateix manté una pesca important. 

Malgrat la situació actual, en la qual l’explotació agrícola és màxima, cal tenir 

en compte que el conreu arrosser, i d’altres tipus, no van ser implantats al Delta 

fins al segle XIX, amb l’obertura dels canals de la dreta i de l’esquerra, i que 

fins llavors el tipus d’explotació havia estat molt diferent. Abans, l’aprofitament 

se centrava en les salines, la ramaderia i la caça i pesca segurament des de 

sempre. Així, doncs, fins al segle XIX l’activitat humana va incidir en el sistema 

deltaic aprofitant de manera natural els recursos que oferia. A partir de 

l’arribada del cultiu de l’arròs, va haver un augment demogràfic  que va poblar 

el Delta de l’Ebre amb gent provinent del País Valencià i de l’Empordà. 
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4.2.1.7. Itinerari 

1. Un tomb pel Delta de L'Ebre amb mountain bike 

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

La ruta surt d'Amposta seguint el Canalet de la Ràpita i el canal de l’Anglès que 

ens durà fins a l'Encanyissada i El Poblenou del Delta. Podrem observar moltes 

aus per la llacuna de L'Encanyissada i per la resta de recorregut. Seguirem cap 

a la tancada fins a arribar prop del mar on agafem camí direcció a les Salines 

per la barra del Trabucador. Desfarem el camí per arribar a la platja de 

l'Eucaliptus i la seva urbanització, Els Muntells i Sant Jaume d'Enveja per poder 

creuar el pont per sobre el riu Ebre.  

 

Una vegada creuat el pont seguirem pel canal de l'esquerra de l'Ebre fins a 

arribar al mirador de l'illa de Buda, marxem cap el Garxal i Riumar on les dunes 

de sorra fina envaeixen el camí. Sortirem de Riumar i ens dirigirem a El Cava i 

a Deltebre, però passarem per les afores. Acabarem la ruta seguint el camí fins 

a arribar a Amposta. 

 

 
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/un-tomb-pel-delta-de-lebre-3702772 
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4.2.1.8. Allotjaments i restaurants 

Allotjaments 

 

 

 

Caseta del Quet  

 

Deltebre  

La Casa del Quet es troba a Deltebre. Té un jardí 

gran amb barbacoa i un parc infantil. 

L’establiment ofereix aparcament privat gratuït. 

 

Cases i xalets Cases Laia  

 

Riumar   

El Cases Laia està situat a Riumar, a 47 km de 

Salou, i ofereix una piscina exterior, vistes a la 

piscina i WiFi gratuïta a totes les instal·lacions.  

 

 

Allotjament Marjal  

 

El Poblenou del Delta   

Aquest establiment modern es troba al Poblenou 

del Delta i disposa d’un pati tranquil i una banyera 

d’hidromassatge a l’aire lliure.  

 

 

 Casa Marinada  

 

El Poblenou del Delta  

Aquesta casa es troba al Poblenou del Delta, a 40 

km de Peñíscola. La casa ofereix aire 

condicionat, WiFi gratuïta i aparcament privat 

gratuït. La cuina inclou rentavaixelles.  

 

 

https://www.booking.com/hotel/es/cases-laia.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-deltaNdeNlNebre-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=4eac842f9c9b0137;srepoch=1514486878;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=900051598;srfid=22872c1fbf84e1d2c83651910ce3048bafe7e345X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/cases-laia.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-deltaNdeNlNebre-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=4eac842f9c9b0137;srepoch=1514486878;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=900051598;srfid=22872c1fbf84e1d2c83651910ce3048bafe7e345X1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/allotjament-marjal.es.html?aid=318615;label=Spanish_Spain_ES_ES_29562095065-jgz4MF3npPzmKMBx*jMkjwS217289515564%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2642894392%3Atiaud-285284109726%3Adsa-302866493023%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=cb4986ab319c0638;srepoch=1514488151;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=900040446;srfid=5c5b2a5ea2534e6229872b594845efcec9c29140X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/allotjament-marjal.es.html?aid=318615;label=Spanish_Spain_ES_ES_29562095065-jgz4MF3npPzmKMBx*jMkjwS217289515564%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2642894392%3Atiaud-285284109726%3Adsa-302866493023%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=cb4986ab319c0638;srepoch=1514488151;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=900040446;srfid=5c5b2a5ea2534e6229872b594845efcec9c29140X1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/casa-marinada-el-poble-nou-del-delta.es.html?aid=318615;label=Spanish_Spain_ES_ES_29562095065-jgz4MF3npPzmKMBx*jMkjwS217289515564%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2642894392%3Atiaud-285284109726%3Adsa-302866493023%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=cb4986ab319c0638;srepoch=1514488151;room1=A%2CA;hpos=5;hapos=5;dest_type=city;dest_id=900040446;srfid=5c5b2a5ea2534e6229872b594845efcec9c29140X5;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/casa-marinada-el-poble-nou-del-delta.es.html?aid=318615;label=Spanish_Spain_ES_ES_29562095065-jgz4MF3npPzmKMBx*jMkjwS217289515564%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2642894392%3Atiaud-285284109726%3Adsa-302866493023%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=cb4986ab319c0638;srepoch=1514488151;room1=A%2CA;hpos=5;hapos=5;dest_type=city;dest_id=900040446;srfid=5c5b2a5ea2534e6229872b594845efcec9c29140X5;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
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Restaurants 

 

 

 

Casa Nuri 

 

Ctra. de les Goles s/n., Deltebre 

Cuina: Marisc, Mediterrània, Espanyola, 

Opcions vegetarianes, Opcions sense 

gluten. 

 

 

 

 

Delta Hotel Restaurant 

 

Av. del Canal, camí de la Illeta, s/n, 43580 

Deltebre 

Cuina: Mediterrània, Espanyola 

 

 

 

L'Algadir Restaurant 

 

Ronda dels Pins 27-29, 43549 El Poble 

Nou del Delta 

Cuina: Mediterrània, Espanyola 

 

 

 

Lo Mas de Nuri 

 

Carretera Riumar, s/n, 43580 Deltebre 

Cuina: Marisc, Mediterrània, Espanyola 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1007873-c28-Deltebre_Terres_de_l_Ebre_Province_of_Tarragona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1007873-c36-Deltebre_Terres_de_l_Ebre_Province_of_Tarragona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1587822-c28-El_Poble_Nou_Del_Delta_Terres_de_l_Ebre_Province_of_Tarragona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1587822-c36-El_Poble_Nou_Del_Delta_Terres_de_l_Ebre_Province_of_Tarragona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1007873-c33-Deltebre_Terres_de_l_Ebre_Province_of_Tarragona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1007873-c28-Deltebre_Terres_de_l_Ebre_Province_of_Tarragona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1007873-c36-Deltebre_Terres_de_l_Ebre_Province_of_Tarragona_Catalonia.html
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SERRA DE MONTSANT 

 

 

 



95 
 

4.2.2. SERRA DE MONTSANT 

La serra de Montsant és una serra que forma part de la serralada Prelitoral i 

ocupa una extensió d'uns 135 km². Els seus cims principals són la Roca 

Corbatera (1.162,8 m), el Piló dels Senyalets (1.107 m) i la Cogulla (1.062 m). 

El Montsant acull diverses ermites de llarga tradició, com la de la Mare de Déu 

del Montsant, Santa Magdalena, Sant Bartomeu (d'estil romànic) i Sant Joan 

del Codolar, entre moltes altres, i al seu peu es troba la històrica cartoixa 

d'Escaladei, fundada al segle XII. 

El Parlament de Catalunya l'any 2002 va aprovar la declaració de parc natural 

al Montsant amb l'objecte de protegir els seus valors geològics, biològics, 

paisatgístics i culturals, respectant el desenvolupament sostenible dels seus 

aprofitaments.  Aquest  parc protegeix gran part de la Serra de Montsant, 

concretament 9.242,07 ha.  

4.2.2.1. Localització 

La serra de Montsant està situada a la comarca del Priorat, en els termes 

municipals de la Morera de Montsant, Cabacés, Ulldemolins, Cornudella de 

Montsant, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Bisbal de Falset, la Figuera i 

Margalef. El parc es troba inclòs dins dels municipis de La Morera de Montsant, 

Ulldemolins, Margalef, Cabacés, Cornudella de Montsant, La Vilella Alta, La 

Vilella Baixa, La Bisbal de Falset i La Figuera.  

 

https://www.google.es/maps/place/Sier

ra+de+Montsant/@41.2908875,0.7978

029,4582m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1

s0x12a6cb56a461a98d:0x8704a9867

08ac0fe!8m2!3d41.292953!4d0.79780

3?dcr=0 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Serralada_Prelitoral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ermita_de_la_Mare_de_D%C3%A9u_del_Montsant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ermita_de_la_Mare_de_D%C3%A9u_del_Montsant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cartoixa_d%27Escaladei
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cartoixa_d%27Escaladei
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parlament_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Montsant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Priorat
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Morera_de_Montsant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cabac%C3%A9s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ulldemolins
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cornudella_de_Montsant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cornudella_de_Montsant
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vilella_Alta
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vilella_Baixa
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Bisbal_de_Falset
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Figuera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Margalef
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Morera_de_Montsant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ulldemolins
https://ca.wikipedia.org/wiki/Margalef
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cabac%C3%A9s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cornudella_de_Montsant
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vilella_Alta
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vilella_Baixa
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vilella_Baixa
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Bisbal_de_Falset
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Figuera
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4.2.2.2. Geologia 

La regió de Montsant estava, a l'era paleozoica (de 570 a 250 milions d'anys), 

enfonsada sota les aigües del mar de Tetis, que quedava interromput pel 

massís de l'Ebre (actualment, la Depressió Central) al nord. Durant aquest 

període, els rius que baixaven del massís de l'Ebre van dipositar al fons del mar 

de Tetis els materials argilosos que actualment formen les llicorelles prioratines, 

especialment durant el període carbonífer (de 360 a 300 milions d'anys). 

L'orogènia herciniana va provocar, durant la transició del paleozoic al mesozoic, 

l'aixecament de part d'aquests materials que formaran el massís 

Catalanobalear, el qual delimitarà, juntament amb el massís de Ebre, un golf 

marí que continuarà cobrint les actuals terres del litoral i el prelitoral sud. 

Durant el mesozoic (de 250 a 66,5 milions d’anys), els corrents fluvials 

provinents dels sistemes de l’Ebre i Catalanobalear van aportar sediments 

addicionals al fons marí. Durant aquest període, el massís de l’Ebre es va 

erosionar fortament fins a quedar colgat per les aigües marines. Des de finals 

del mesozoic fins a ja entrat el cenozoic (< 66,5 milions d’anys), el cicle 

orogènic alpí va alçar l’anomenat sistema Mediterrani, que va ocupar la major 

part dels actuals litoral i prelitoral catalans, i el sistema del Pirineu i el 

Prepirineu. En aquesta època ja havien emergit les terres del Priorat geològic, 

però encara no les del massís de Montsant. Durant l’eocè i l’oligocè (de 56 a 23 

milions d’anys), els rius provinents de les muntanyes pirinenques i 

mediterrànies, molt potents a causa de la climatologia plujosa, van aportar gran 

quantitat de gra divers al mar ibèric. És durant aquesta etapa que la regió de 

l’actual cubeta prioratina perd, per erosió, la capa de materials mesozoics i 

queda al descobert l’estrat de llicorelles paleozoiques.  

A finals de l'oligocè va començar una nova etapa orogènica que va alçar els 

sediments de les muntanyes de l'actual sistema prelitoral formades per 

conglomerats calcaris (Sant Llorenç del Munt, Montserrat, Montsant, serra de la 

Llena) i també del Prepirineu (com la serra de Boumort). 
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Durant el quaternari, sense cap episodi orogènic, van iniciar-se els processos 

d'erosió i sedimentació que van donar forma al territori actual. 

4.2.2.3. Vegetació 

El paisatge vegetal de Montsant es compon de vegetació mediterrània, amb 

una certa influència submediterrània i eurosiberiana. La vegetació potencial es 

reparteix entre els dominis de l’alzinar amb marfull i el carrascar, que 

predominen en la major part de l’espai, i el de la roureda seca de roure de fulla 

petita, que apareix als fondals més humits i als nivells superiors de la serra. 

Les rouredes són escasses a Montsant; formen petites clapes enmig de les 

pinedes i conformen boscos mixtos. A més del roure de fulla petita i del 

martinenc, hi ha el pi roig i el pi blanc. En aquests boscos, hi ha altres 

caducifolis com l’auró, l’auró negre i l’avellaner. 

En el paisatge actual, trobem pinedes de pi blanc amb el terra recobert de 

brolla de romer i de bruc d’hivern. Els fondals humits i els riberals destaquen 

fragments de rouredes de roure matinenc, teixedes i boscos incipients de 

ribera. 

L’albereda és el bosc de ribera més comú, i ocupa els indrets poc inundables. 

El conformen arbres com l’àlber, el xop i el freixe. La salzeda és un bosc de 

ribera que ocupa indrets sovint inundables. Els salzes recobreixen un sotabosc 

d’arbustos baixos i herbes, com ara esbarzers, llúpols  o menta borda. Els 

canyissars estan formats per espècies que arrelen en ribes inundades i poc 

profundes, com el canyís, la boga o la jonca. D’altra banda, en els llocs més 

arrecerats de la serra Major, són freqüents el boix, la savina, el ginebró i la 

boixerola. 

La gran extensió de roques singularitza aquest espai amb comunitats de salze 

de cingle. Les parets dels penya-segats i del rocam acullen tota una sèrie 

d’espècies vegetals que arrelen directament a la pedra, aprofitant el poc sòl 

que s’acumula a les múltiples escletxes i forats de la roca calcària, com la 

lluqueta de roca, el te de soqueta i el te de roca. 
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4.2.2.4. Fauna 

El Parc Natural de la Serra de Montsant acull un dels poblaments faunístics 

més rics de Catalunya. La gran varietat d’ambients permet l’establiment d’una 

diversitat considerable d’espècies de gran interès no només per la seva 

abundància, sinó perquè són animals endèmics o molt rars entre la fauna 

catalana. 

Entre els mamífers, cal destacar el ratpenat de ferradura gran, el gat salvatge i 

alguns exemplars isolats de cabra salvatge. També són característics el 

senglar, la geneta, la fagina, el toixó, el turó i la musaranya nana. 

Al Montsant viuen rapinyaires tan importants com l’àliga cuabarrada, el falcó 

pelegrí, el xoriguer, l’àliga daurada, el duc, l’astor i el mussol banyut. Entre la 

resta d’ocells, destaquen la merla blava, la merla roquera, el pela-roques, la 

mallerenga emplomallada, el picot garser gros, la 

merla d’aigua i el blauet. 

Els rèptils que hi viuen són principalment la 

sargantana ibèrica, l’escurçó ibèric, la serp 

blanca, la serp d’aigua, la serp de ferradura i la 

serp verda. Al Montsant també hi habita la tortuga 

mediterrània, gràcies a un projecte de 

reintroducció de l'espècie iniciat al 2005. 

Dins dels invertebrats hi han escarabats com el banyarriquer, el rinoceront  i 

l’escanyapolls. També cal destacar la somereta de Montsant, l’únic animal 

endèmic del Parc. 

D’altra banda, la bona qualitat de les aigües del riu Montsant i els seus 

barrancs subsidiaris han permès una gran riquesa de peixos, en especial 

d’espècies com barbs, madrilles i truites. En els racons més amagats es troba 

el cranc de riu ibèric. 

I entre els amfibis, ressalten la salamandra i el gripau corredor. 

Somereta 

http://www.revistaquercus.es/fotos/129

/Articulo_de_fondo_4_341_385.jpg 
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4.2.2.5. Itinerari 

1. Montsant ( Grau dels Barrots - Balcó del Priorat - Racó dels Boixets - 
Serra Major - Toll de l'Ou - Grau de L'espinós ) 

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

Ruta circular pels bells paratges de la Serra del Montsant pujant per el Grau 

dels Barrots.  

La ruta comença a la població de La Morera de Montsant on podem deixar el  

nostre vehicle al pàrquing que hi ha habilitat. Anem seguint els cartells i pals 

indicadors i agafem l’itinerari del Grau dels Barrots. Seguirem pel PR 

degudament marcat i que en l’últim tram enfilant-se una mica ens durà fins 

l’entrada de l’espectacular Grau dels Barrots. Aquí ens ajudarem dels ferros 

que hi ha a la roca per tal de seguir i guanyar alçada.  

A la poca estona ens trobem amb el Balcó del Priorat de d’on podrem gaudir 

d’unes magnífiques vistes. Seguim per passos estrets però assegurats amb 

sirgues fins que arribem al Racó dels Boixets. Aquí ens enfilem direcció 

esquerra per arribar a la Serra Major. Ens aturem un moment per contemplar 

les dos vessants del Montsant, la dels Pirineus i la del Priorat amb el mar al 

fons.  

Ara ens dirigirem cap al Toll de l’Ou baixant pel Barranc de les Falles. No està 

massa ben indicat però seguint les fites i el track no hi ha pèrdua possible.  

 

Ara pugem a la Serra Major per la pendent del GR. Un cop d’alt ens dirigirem 

cap al Grau de L’Espinós per iniciar la baixada. Passarem per la vora de les 

figures de pedra del Rei i la Reina i finalment farem cap al Mirador del Torro 

des d’on donarem l’últim cop d’ull a la Serra del Montsant i les terres del Priorat 

abans d’arribar al nostre punt d’inici, La Morera de Montsant.  
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4.2.2.6. Allotjaments i restaurants 

Allotjaments 

 

 

 

Balcó del Priorat  

 

La Morera de Montsant  (a 36,7 km de la serra de 

Montsant)  

El Balcó del Priorat es troba al poble de la Morera 

de Montsant i ofereix una vista impressionant sobre 

les muntanyes de Montsant i el riu Siurana. Disposa 

d'un restaurant i d'internet Wi-Fi gratuïta....  

 

 

 

  

Apartament Escaladei 

 

Escaladei (a 31.9 km de la serra de Montsant)  

L'Apartament Escaladei està situat a Escaladei, a 34 

km de Salou i a 40 km de Tarragona. L'establiment 

ofereix internet WiFi gratuïta a totes les 

instal·lacions 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/montsant-grau-dels-barrots-balco-del-priorat-raco-dels-boixets-serra-

major-toll-de-lou-grau-de-lesp-8765973 

https://www.booking.com/hotel/es/balca3-del-priorat.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-laNserraNdelNmontsantNnaturalNpark-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=1db87ff0633a002e;srepoch=1514916706;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=landmark;dest_id=14431;place_id=14431;place_id_lat=41.264493;place_id_lon=0.841613;place_id_ss=Serra+del+Montsant;srfid=6a21efbae629efe3104f6f671c40ed063e284be1X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/balca3-del-priorat.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-laNserraNdelNmontsantNnaturalNpark-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=1db87ff0633a002e;srepoch=1514916706;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=landmark;dest_id=14431;place_id=14431;place_id_lat=41.264493;place_id_lon=0.841613;place_id_ss=Serra+del+Montsant;srfid=6a21efbae629efe3104f6f671c40ed063e284be1X1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/priorat-apartment.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-laNserraNdelNmontsantNnaturalNpark-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=cb4982857646044e;srepoch=1514918028;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=900055108;srfid=61dd4c3f808fa18a944eeb37f53dc42bd125c7ceX1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl


101 
 

 

 

 

 

Apartaments Tomy  

 

La Vilella Baixa (a 25,2 km de la serra de Montsant)  

Apartaments Tomy es troba a la Vilella Baixa, a 36 

km de Salou, a 43 km de Tarragona i a 31 km de 

Cambrils. Hi ha WiFi gratuïta a totes les 

instal·lacions i accepta animals de companyia.  

 

 

 

Apartaments Ca la Victoria  

 

La Vilella Baixa (a 25,4 km de la serra de Montsant)  

L'establiment Ca la Victoria es troba a la Vilella 

Baixa i ofereix apartaments amb balcó o terrassa 

privats.  

 

 

Restaurants 

 

 
 

 

La Fonda Margalef Restaurant 

 

C/ Afores s/n, 43371 Margalef, Espanya 

A 4,7 km de la serra de Montsant 

Cuina: Marisc, braseria, Mediterrània 

 

 

 
 

 

Restaurant Ca l'Artur 

 

C/ Priorat 9, 43374 La Vilella Baixa, 

Espanya 

A 26,3 km de la serra de Montsant 

Cuina: Mediterrània 

https://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-tomy.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-laNserraNdelNmontsantNnaturalNpark-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=8e9983e9102c0150;srepoch=1514918740;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=900052280;srfid=c61ddf15e76bb1be12bfe988324c6c1e143123cdX2;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/ca-la-victoria.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-laNserraNdelNmontsantNnaturalNpark-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=1aad8457459d08dc;srepoch=1514918960;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-386981;srfid=b47168bc9975d3a70ff60c7d8ff13159cf6e2b19X1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
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Quatre Molins  

 

C/Comte de Rius 8, 43360 Cornudella de 

Montsant, Espanya 

A 33,9 km de la serra de Montsant 

Cuina: Mediterrània, Europea, Espanyola, 

Delicatessen, Fusió, Vinoteca, Opcions 

vegetarianes, Opcions sense gluten 

 

 

La Serra 

 

Finca la Plana, S/N, 43360 Cornudella de 

Montsant 

A 34,6 km de la serra de Montsant 

Cuina: Mediterrània, Europea, Espanyola, 

Opcions vegetarianes 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1549785-d11749039-Reviews-Quatre_Molins-Cornudella_de_Montsant_Province_of_Tarragona_Catalonia.html
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4.3. GIRONA 
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CAP DE CREUS 
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4.3.1. CAP DE CREUS 

El cap de Creus és un cap al final d'una petita península que s'endinsa a la mar 

Mediterrània i que separa el golf de Roses, al sud, del golf del Lleó, al nord. 

Aquest cap és el punt més oriental de la península Ibèrica. L'àrea del cap 

pertany al terme municipal de Cadaqués i forma part del Parc Natural del Cap 

de Creus. 

El Parc Natural del Cap de Creus va ser el primer parc marítimo-terrestre de 

Catalunya. Va ser creat l'any 1998 i protegeix gran part de la península del cap 

de Creus. Té una superfície de 13.886 ha, de les quals 10.813 corresponen a la 

part terrestre i 3.073 a la marina. 

 Està constituït per la serra de Rodes o de Verdera, entre Roses i Llançà, 

presenta una franja litoral de morfologia peculiar dominada per penya-segats, a 

causa de l’erosió provocada per la tramuntana i el mar. 

4.3.1.1. Localització 

El cap de Creus es troba al litoral de l'Alt Empordà (Catalunya), situat a l'extrem 

nord de la Costa Brava i el Parc Natural del Cap de Creus està situat a la 

comarca de l’Alt Empordà, en els municipis de Cadaqués, Llançà, Palau-

saverdera, Pau, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar i Vilajuïga. 

 

https://www.google.

es/maps/place/Cap

+de+Creus/@42.29

32867,3.2394802,1

8045m/data=!3m1!1

e3!4m13!1m7!3m6!

1s0x12ba6e6918e9

56cd:0x48738c22e

0552a49!2sCap+de

+Creus!3b1!8m2!3d

42.3202451!4d3.31

49708!3m4!1s0x12

ba6e6918e956cd:0

x48738c22e0552a4

9!8m2!3d42.320245

1!4d3.3149708?dcr

=0 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A0nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A0nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Golf_de_Roses
https://ca.wikipedia.org/wiki/Golf_del_Lle%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A8rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cadaqu%C3%A9s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Natural_del_Cap_de_Creus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Natural_del_Cap_de_Creus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cap_de_Creus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cap_de_Creus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Rodes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Penya-segat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tramuntana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Empord%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Costa_Brava
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Empord%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cadaqu%C3%A9s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llan%C3%A7%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Palau-saverdera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Palau-saverdera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Port_de_la_Selva
https://ca.wikipedia.org/wiki/Roses
https://ca.wikipedia.org/wiki/Selva_de_Mar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vilaju%C3%AFga
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4.3.1.2. Geologia 

Dins de la unitat dels Pirineus, el cap de Creus, el Canigó, la pica d'Estats, la 

Val d'Aran i la Cerdanya formen el que es coneix com a zona axial, la qual 

correspon a la zona formada per les roques més antigues de l'era primària o 

paleozoica i constitueix l'eix orogràfic de la serralada.  

 

 Al Paleozoic (de 650 a 250 Ma) es va iniciar la sedimentació de les roques 

més antigues del cap de Creus: pelites, gresos i calcàries i es va originar la 

orogènia herciniana (carbonífer-permià: de 300 a 280 Ma) que va provocar un 

plegament, que va crear el massís catalanobalear, i les primers fases de 

metamorfisme: formació d'esquistos, gneis, marbres, etc. També van haver-hi 

intrusions plutòniques.  

Al Mesozoic (de 250 a 65 Ma) el mar va envair la major part de les terres 

emergides, en aquest moment, el cap de Creus se situava al llindar de la costa 

i no hi ha sedimentació.  

Es va produir la orogènia alpina i va formar els Pirineus, els Alps i l'Himàlaia i  

va haver una deformació en forma de dom de tota la zona del cap de Creus.  

També va succeir una segona fase de plegament que va crear estructures de 

deformació complexes.  

 

 Al cenozoic (de 65 a 1,7 Ma) les últimes fases de l'orogènia alpina són 

distensives i impliquen la formació de les falles que limiten l’Empordà, l’ascens 

de magmes (vulcanisme garrotxí). Al cap de Creus es va manifestar als basalts 

del puig Ferral i del cap Norfeu. També va produir-se una retirada definitiva de 

les aigües de la plana de l'Empordà i del sector més baix del cap de Creus que  

va donar pas a la sedimentació fluvial i als agents erosius externs: l’aigua i el 

vent. 

 

 



107 
 

4.3.1.3. Vegetació 

L'activitat humana i els peculiars factors climàtics del cap de Creus condicionen 

la seva coberta vegetal. Per un costat cal tenir present que bona part del 

terreny no és més que una immensa vinya abandonada assentada en feixes 

sostingudes per murs de pedra i, per l'altre, la utilització de l'espai per pasturar-

hi ha ocasionat repetits incendis que han marcat el paisatge. A més, la 

freqüència i la persistència del vent fort, sobretot de tramuntana, que eixuga 

l'ambient i aporta salinitat a les plantes i al sòl, condicionen una vegetació 

peculiar que s'hi adapta. 

Degut a les seves característiques hi trobem plantes 

que no es troben en cap altre indret de Catalunya, com 

l'armèria del Rosselló o l'ensopeguera. I sobretot, el 

Seseli farreny, autèntica joia botànica d'aquest espai, ja 

que no es troba en cap altre lloc del món. Totes elles 

gaudeixen de protecció. 

Les espècies arbòries no ocupen gaire extensió; les 

més freqüents són el pi blanc i la surera. De manera molt puntual en algunes 

rieres trobem l'om, el freixe, el vern, l'avellaner  o els salzes. Als llocs més 

obacs i arrecerats apareixen l'alzina  i el roure martinenc . 

Les màquies i les brolles ocupen la major part de la superfície i les espècies 

més freqüents són el llentiscle, el càdec, el bruc boal i d'escombres, l'estepa 

negra, la borrera i la blanca,  i l'argelaga negra. 

Al fons marí destaquen les fanerògames aquàtiques, que estan protegides, i 

que formen extenses praderies en els fons sorrencs o fangosos. Són la 

posidònia o alga de vidriers i l'algueró. Altres plantes que per la seva raresa 

estan especialment protegides al Cap de Creus, són les molses, la folguerila, la 

lleterassa arbòria, l'olivella  i el tragacant de Marsella o el coixí de monja. 

 

Seseli farreny 

http://bioc.org.es/bioc/images/z%20em

boss%20seseli.jpg 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cap_de_Creus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vinya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tramuntana
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4.3.1.4. Fauna 

De la fauna terrestre invertebrada destaquen tres 

espècies que pel seu interès han estat protegides. 

Són el coleòpter Pseudochlamys raholai, 

l'heteròpter Campylosteia serena i, sobretot, 

elcaragol Mastigophallus rangianus, espècie 

endèmica del cap de Creus. 

Les poblacions d'amfibis estan molt ben 

representades amb poblacions de gairebé totes les espècies presents al país, 

des de la menuda reineta al gripau comú. 

És interessant també la presència, encara que escassa, de la tortuga 

mediterrània i la de rierol. Altres rèptils més freqüents són el llangardaix o el 

dragó. 

Els ocells són, però, el més destacat de la fauna vertebrada terrestre. Per les 

característiques geogràfiques i botàniques ja esmentades, el cap de Creus és 

un indret privilegiat pel que fa a l'observació d'ocells, especialment a la 

primavera i la tardor quan es produeixen els moviments migratoris. 

Als penya-segats podem observar l'àguila cuabarrada, el falcó pelegrí  o el duc. 

D'ocells, pròpiament marins, trobem diverses espècies de gavines, el corb marí 

emplomallat, les bàldrigues, els xatracs o el mascarell. 

El fons marí és molt ric, gràcies a la poca contaminació de les aigües. És 

notable la presència de corall vermell i de gorgònies. El llamàntol  i la llagosta 

fan companyia a una bona varietat de peixos entre els quals destaquen el sard, 

l'oblada, la salpa, l'escórpora i el nero o anfós. 

 

 

caragol Mastigophallus rangianus 

http://www.biodiversidadvirtual.org/ins

ectarium/data/media/8782/Mastigophal

lus-rangianus-334681.jpg 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudochlamys_raholai&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Mastigophallus_rangianus&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8cie_end%C3%A8mica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8cie_end%C3%A8mica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cap_de_Creus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corb_mar%C3%AD_emplomallat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corb_mar%C3%AD_emplomallat
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A0ldrigues&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Xatrac
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mascarell
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Mastigophallus_rangianus&action=edit&redlink=1
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4.3.1.5. Itineraris 

1. Volta circular pel Nord-est del Cap de Creus 

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

És una volta circular una mica difícil perquè hi ha algunes zones que t’has 

d’enfilar i perquè són més de setze quilòmetres sense ombres i acompanyats 

per la tramuntana. Cal estar una mica acostumat a caminar per fer aquesta 

ruta.  

 

La ruta comença a l'aparcament que hi ha al Far del Cap de Creus. Agafa la 

carretera asfaltada com si es volgués tornar a Cadaqués i al segon revolt surt 

un sender a la dreta que s'ha de baixar. Aquest sender circular i relativament 

curt (cap a 3 km) porta els caminants per la part més nord-oriental del Parc 

Natural del Cap de Creus.  

 

Baixats uns metres, a la primera bifurcació que es troba cal agafar el camí que 

gira a la dreta i que va cap a la zona de l'Eixugador que culmina amb una 

pseudocala molt petita, el Racó de sa Claveguera. Des d'aquesta caleta el 

camí puja i la punta del Cap de Creus sempre queda a l'esquerra, a tocar del 

sender.  

 

Quan s'arriba a dalt el camí baixa i es dirigeix cap a un esvoranc natural, la 

Cova de l'Infern, i des d’allà surt un camí que torna a portar el recorregut fins 

als aparcaments del Far, romanent aquesta talaia sempre encimada a 

l'esquerra.  

 

Des de l'aparcament, la ruta torna a agafar la carretera i si abans havia pres el 

primer trencall a la dreta, ara cal baixar un marge que hi ha uns metres més 

endavant del primer trencall. Es baixa el marge, també a la dreta de la 

carretera, i se segueix un petit tram de carretera asfaltada. Al final de la recta, 

cal tombar a la dreta i baixar pel Rec de la Fama i tornar a pujar fins a la 

Carretera de Cadaqués al Cap de Creus. De seguida, a la dreta es troba un 
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rètol i un camí que indica Cala de Culip. Es baixa pel sender i s'arriba a una 

petita Cala, la Cala Gentil. En aquesta cala encara s'hi troba una barraca de 

pescadors en molt bon estat.  

 

A la dreta de la Barraca de Culip hi surt un caminet que puja, després de molt 

bones panoràmiques, fins al Paratge de Tudela, un paratge espectacular que 

sembla d'un altre espai. Aquest tram de ruta és asfaltat i s'hi poden veure les 

pedres amb formes animalitzades modelades i esculpides per la tramuntana, 

sempre tan protagonista en aquest paratge. És un paratge modèlic i 

espectacular.  

 

Al final de l'asfalt, el camí puja per un sender marcat amb una barana baixa que 

acaba a la punta de Pau Perris o de Pamperris. És un espectacle gaudir de la 

lluita entre les onades de la mar blava, el rocam assolellat i el vent que, ferotge,  

ataca sense aturador.  

 

Es baixa de la punta de Pau Perris i es va seguint un sender que tomba sempre 

cap a la dreta. El camí baixa i baixa fins que arriba a una cala petita, la Cala 

d'Agulles. Es travessa la cala i el camí s'enfila per l'altre costat, ara ja sempre 

amb el mar a la dreta. En aquesta zona s'ha d’enfilar-se una mica, i quan 

s'arriba al cim ja es veu la Cala Portaló amb les seves caletes. Es baixa per la 

caleta de sa Carbonerola i deixant-la enrere el camí torna a pujar per la Mà del 

Sac. Quan s'arriba a dalt es pot gaudir d'unes vistes immaculades del Cap de 

Creus amb la gran cala Portaló a sota. El camí baixa fins a la Cala i després de 

travessar-la s'enfila pel Racó de ses Cases. Aquesta és una zona de fites i de 

trams sense camí; però molt fàcils d'orientar-se.  

 

Ara el camí torna a pujar i a baixar fins a la Cala Galladera que també es deixa 

enrere vorejant el Puig de Cala Sardina que sempre ha de quedar a l'esquerra. 

Un cop a dalt cal seguir els senyals blaus que passen entre matolls i que 

condueixen el recorregut pel Romegós, primer fins al Mas enrunat dels 

Rabassers de Dalt, i uns metres enllà, el Mas dels Rabassers de Baix en molt 

bon estat.  
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Havent passat aquest Mas hi ha un prat a l'esquerra que cal travessar per 

seguir el GR que s'ha trobat poc abans dels massos i que ara puja cap al Prat 

d'en Pagès i cap a la Carretera que s'ha de traspassar i la ruta continua força 

paral·lela a la Carretera de Cadaqués a Cap de Creus fins que s'arriba a sota el 

cim alt on hi ha el Cap de Creus. En aquest cim alt hi ha una forta pujada que 

puja per la dreta i que porta fins a dalt del Far i fins al cotxe i s'acaba la ruta.  

 

Aquesta és una ruta perillosa si es fa després de pluges i també si es fa a 

l'estiu perquè no hi ha ombres i la calor pot eternitzar-la i endurir-la moltíssim.  

 

És una ruta molt peculiar, però molt interessant de fer i molt recomanable 

perquè transcorre per indrets verges molt diferents als colors que estem 

acostumats a veure a les nostres muntanyes. 

  

 

 

 

 

https://es.wikiloc.co

m/rutas-

senderismo/volta-

circular-pel-nord-

est-del-cap-de-

creus-6971757 
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4.3.1.6. Allotjaments i restaurants 

Allotjaments 

 

 
 

 

Cal Mariner  

 

El Port de la Selva (a 21 km de Cap de Creus)  

Cal Mariner és a pocs metres d'una platja amb 

bandera blava, al poble pesquer de Port de la 

Selva, a la Costa Brava. Les habitacions tenen 

aire condicionat i ofereixen TV per satèl·lit i 

balcó.  

 

 

 
 

 

Hotel Mas Lazuli  

 

Pau (a 28,9 km de Cap de Creus)  

L'Hotel Mas Lazuli està situat als afores de Pau 

i inclou una piscina exterior, una terrassa i un 

menjador a l'aire lliure.  

 

 

 

Port Salins  

 

Empuriabrava (a 31,7 km de Cap de Creus)  

Aquest hotel està situat al centre del port 

d'Empuriabrava, a 100 m de la platja, i ofereix 

vista sobre els canals de Salins.  

 

 

 
 
 

 

Hotel Boutique Mar D'Amunt  

 

El Port de la Selva (a 20,7 km de Cap de 

Creus)  

L'Hotel Boutique Mar D'Amunt està situat a la 

localitat catalana de Port de la Selva, a 700 m 

del parc natural del Cap de Creus. L'hotel 

ofereix una terrassa i vista sobre el mar.  

 

https://www.booking.com/hotel/es/cal-mariner.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-capNdeNcreus-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=6d6b924b950c027c;srepoch=1514839703;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=landmark;dest_id=13923;place_id=13923;place_id_lat=42.3348823163411;place_id_lon=3.21101188659668;place_id_ss=Cap+de+Creus+Nature+Reserve;srfid=375901e8be36c1285a7c50b47b5c7ff1ed3d762aX2;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/mas-lazuli.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-capNdeNcreus-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=6d6b924b950c027c;srepoch=1514839703;room1=A%2CA;hpos=13;hapos=13;dest_type=landmark;dest_id=13923;place_id=13923;place_id_lat=42.3348823163411;place_id_lon=3.21101188659668;place_id_ss=Cap+de+Creus+Nature+Reserve;srfid=375901e8be36c1285a7c50b47b5c7ff1ed3d762aX13;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/mas-lazuli.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-capNdeNcreus-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=6d6b924b950c027c;srepoch=1514839703;room1=A%2CA;hpos=13;hapos=13;dest_type=landmark;dest_id=13923;place_id=13923;place_id_lat=42.3348823163411;place_id_lon=3.21101188659668;place_id_ss=Cap+de+Creus+Nature+Reserve;srfid=375901e8be36c1285a7c50b47b5c7ff1ed3d762aX13;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/portsalins.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-capNdeNcreus-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=6d6b924b950c027c;srepoch=1514839703;room1=A%2CA;hpos=12;hapos=12;dest_type=landmark;dest_id=13923;place_id=13923;place_id_lat=42.3348823163411;place_id_lon=3.21101188659668;place_id_ss=Cap+de+Creus+Nature+Reserve;srfid=375901e8be36c1285a7c50b47b5c7ff1ed3d762aX12;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/portsalins.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-capNdeNcreus-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=6d6b924b950c027c;srepoch=1514839703;room1=A%2CA;hpos=12;hapos=12;dest_type=landmark;dest_id=13923;place_id=13923;place_id_lat=42.3348823163411;place_id_lon=3.21101188659668;place_id_ss=Cap+de+Creus+Nature+Reserve;srfid=375901e8be36c1285a7c50b47b5c7ff1ed3d762aX12;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/boutique-mar-d-39-amunt.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-capNdeNcreus-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=6d6b924b950c027c;srepoch=1514839703;room1=A%2CA;hpos=7;hapos=7;dest_type=landmark;dest_id=13923;place_id=13923;place_id_lat=42.3348823163411;place_id_lon=3.21101188659668;place_id_ss=Cap+de+Creus+Nature+Reserve;srfid=375901e8be36c1285a7c50b47b5c7ff1ed3d762aX7;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/boutique-mar-d-39-amunt.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-ca-es-capNdeNcreus-unspec-es-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=6d6b924b950c027c;srepoch=1514839703;room1=A%2CA;hpos=7;hapos=7;dest_type=landmark;dest_id=13923;place_id=13923;place_id_lat=42.3348823163411;place_id_lon=3.21101188659668;place_id_ss=Cap+de+Creus+Nature+Reserve;srfid=375901e8be36c1285a7c50b47b5c7ff1ed3d762aX7;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
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Restaurants 

 

 
 

 
Restaurant El Barroco 
 
Carrer des Pla d'en Retalla, 2 A, Cadaqués  
A 8 km de Cap de Creus 
Cuina: Libanesa, Mediterrània, d’Orient Mitjà 

 
 
 

 

Restaurant La Sirena 
 
Carrer des Call s/n, Cadaqués 
A 8 km de Cap de Creus 
Cuina: Marisc, Mediterrània, Espanyola  
 

 

 
 

 
Xiringuito de la Mei 
  
Platja de ses Oliveres, Cadaqués  
A 9,1 km de Cap de Creus 
Cuina: Mediterrània, Europea, Espanyola  
 

 

 
 

 
És grec 
 
Carrer Unió 11, Cadaqués 
A 7,9 km de Cap de Creus 
Cuina: Marisc, Mediterrània, Europea, 
Espanyola, Grega  
 

 

 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g580326-d1758778-Reviews-Restaurant_El_Barroco-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c10626-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c28-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c30-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g580326-d995939-Reviews-Restaurant_La_Sirena-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c33-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c28-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c36-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g580326-d5866171-Reviews-Xiringuito_de_la_Mei-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c28-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c18-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c36-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g580326-d2153776-Reviews-Es_grec-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c33-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c28-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c18-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c36-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g580326-c23-Cadaques_Costa_Brava_Province_of_Girona_Catalonia.html
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ZONA VOLÀNICA DE LA 

GARROTXA 
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4.3.2. ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA 

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és un parc natural que es 

troba a la comarca de la Garrotxa. És el millor exponent de paisatge volcànic 

de la península Ibèrica. Té una quarantena de cons volcànics d'una edat 

compresa entre els 5.000-7000 i els 700.000 anys, 10 cràters, 23 cons ben 

conservats i més de 20 colades de laves basàltiques. Segons les datacions 

existents, es pot calcular un episodi eruptiu aproximadament cada 15.000 anys.  

El parc té una superfície protegida de 15.000 ha, que inclou 11 municipis, 28 

reserves naturals, i pretén fer compatible la conservació amb el 

desenvolupament econòmic, en règim de protecció arran dels impactes de les 

extraccions mineres, el creixement urbanístic i els abocadors incontrolats de 

residus. 

El primer Pla Especial de Protecció del parc natural va ser aprovat el 1994 i el 

vigent se n'ha aprovat el 2010 per l'Acord de govern 161/2010 (DOGC 5735, 

15/10/2010). El Pla Especial és el principal instrument d'ordenació del territori 

del parc i de l'aprofitament dels seus recursos. 

4.3.2.1. Localització 

La zona volcànica de la Garrotxa és troba  a la Serralada Transversal, al Nord-

est de Catalunya, a la comarca de la Garrotxa, província de Girona.  

 

https://www.google.es/maps/@42.1532028,2.5189521,9042m/data=!3m1!1e3?dcr=0 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_natural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Garrotxa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A8rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Serralada_Transversal
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4.3.2.2. Geologia 

Tot i que els volcans de la Garrotxa són relativament recents (quaternaris), cal 

remuntar-se fins a milions d’anys enrere per 

comprendre el seu origen. Després de l’orogènia 

alpina, que va donar lloc als Pirineus i va plegar 

els materials eocènics sedimentats a la comarca, 

va tenir lloc un període de tectònica distensiva que 

va originar la fragmentació de l’escorça terrestre a 

través d’un sistema de falles paral·leles que van 

separar diferents blocs del substrat, aixecats i 

enfonsats uns respecte dels altres. Aquesta 

estructura s’ha d’emmarcar en l’anomenat sistema 

de rifts intercontinentals, responsables del 

vulcanisme d’Eiffel a Alemanya, l’Alvèrnia a França 

i de la Garrotxa. La intensa fracturació de l’escorça 

va fer possible l’ascensió directa de magmes 

generats en el mantell superior fins a la superfície. La distribució dels cons 

volcànics en el territori està directament relacionada amb la posició d’aquestes 

fractures: els volcans solen aparèixer en els punts d’intersecció entre dues 

falles o bé alineats sobre una mateixa esquerda. 

 

La composició de les roques que formen la zona volcànica de la Garrotxa, i en 

general el Camp Volcànic Català, és relativament monòtona. Exceptuant els 

afloraments traquítics de l’Alt Empordà, tots els materials són basalts i 

basanites que tenen un contingut baix en sílice i elevat en sodi i potassi.  

.  

Les activitats que generen el productes volcànics en aquesta zona són:  

-Efusiva: colades de lava 

-Freatomagmàtica: interacció aigua i magma, onades i colades piroclàstiques i 

cràters d'explosió  

-Estromboliana:cons d'escòries i dipòsits de caiguda. 

 

 

Període distensiu 

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.co

ntent/home/zona_volcanica_de_la_gar

rotxa/coneix-

nos/centre_de_documentacio/fons_do

cumental/publicacions_del_parc/opusc

le_pnzvg2_cast.pdf 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Freatomagm%C3%A0tica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estromboliana
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Valors geològics:  

• Volcans (40 volcans catalogats, amb 10 cràters d'explosió freatomagmàtica 

(Can Tià, Garrinada, Santa Margarida, El Traiter, el Racó...) ben conservats 

i 23 cons d'escòries producte de l'activitat estromboliana ben conservats 

(Croscat, Montsacopa, Bisaroques, Rocanegra...) 

 

• Colades de lava i morfologies associades  

-Més de 20 colades de lava, una d'aquestes és la colada en blocs més ben 

conservada de la península Ibèrica (Fageda d'en Jordà) 

-81 tossols ( turonets originats per la interacció de zones humides amb les 

colades). 

- Llacs de resclosa volcànica reblerts pels sediments que transporten els 

rius i torrents (la Vall d'en Bas). 

• Dipòsits (producte d'erupcions estrombolianes i, sobretot, 

freatomagmàtiques, on la diversitat de dipòsits d'aquestes característiques 

és dels més rics d'Europa. Les colades de lava són un tipus de dipòsits 

interessants).  

• Afloraments (50 afloraments d'interès que conserven i il·lustren els dipòsits i 

processos volcànics existents en el parc (La Pomareda, grederes del 

Croscat, gredera Can Tià, Boscarró, cinglera de Castellfollit de la Roca...). 

4.3.2.3. Vegetació 

El paisatge vegetal de la zona volcànica es caracteritza per la seva diversitat. 

Els caràcters fisiogràfics de la zona, especialment el clima i el substrat, 

determinen un paisatge vegetal mediterrani, submediterrani i centreeuropeu de 

caràcter atlàntic. 

La flora representada en aquest espai és extremadament rica, tant 

quantitativament (han estat identificades unes 1.173 espècies de plantes 

superiors) com qualitativament (existeixen diverses plantes molt rares al 

conjunt de la flora catalana), amb un predomini clar de les espècies 

mediterrànies i centreeuropees. Gairebé el 65% del Parc Natural és ocupat per 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Volcans
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A0_de_Can_Ti%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A0_de_la_Garrinada
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A0_de_Santa_Margarida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A0_del_Traiter
https://ca.wikipedia.org/wiki/Croscat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Montsacopa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A0_de_les_Bisaroques
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A0_de_Rocanegra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fageda_d%27en_Jord%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vall_d%27en_Bas
https://ca.wikipedia.org/wiki/Croscat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Boscarr%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cinglera_de_Castellfollit_de_la_Roca
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formacions boscoses, especialment alzinars, rouredes i fagedes, però també 

boscos mixtos i vernedes. 

L'altre element que caracteritza el paisatge vegetal del Parc són els conreus, 

disposats en forma de mosaic i ben adaptats als condicionaments fisiogràfics 

del terreny. Molts dels cràters i també la major part de les colades havien estat 

conreats i s'hi han desenvolupat sòls rics, les anomenades terres brunes. En 

l'actualitat, els conreus que predominen són els farratges i els cereals farratgers 

a causa de l'especialització bovina que es produeix en el sector ramader. 

4.3.2.4. Fauna 

La diversitat d'ambients present a la Garrotxa propicia que la fauna de la 

comarca també sigui molt diversa, i contingui espècies de gran interès, sobretot 

d'invertebrats. Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa se sap que 

hi ha gairebé 300 espècies diferents de vertebrats, 52 de les quals corresponen 

a mamífers, 198 a ocells, 13 a amfibis, 18 a rèptils i 11 a peixos. Pel que fa als 

invertebrats, hi ha registrades més de 164 espècies d'invertebrats no 

artròpodes, 20 d'artròpodes no insectes i més de 1.000 d'insectes. 

4.3.2.5. Itinerari 

1. Fageda d'en Jordà. Volcans de Santa Margarida i del Croscat 

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

Aquest itinerari és circular i està pensat per començar-lo i acabar-lo en el 

mateix punt després de visitar tres dels llocs més coneguts i atractius del Parc 

Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: la fageda d'en Jordà i els volcans 

de Santa Margarida i del Croscat. Aquest és un dels itineraris pedestres del 

parc natural i està senyalitzat amb el número 1. Ruta senyalitzada. 

L'inici de la ruta és a l'Àrea de Can Serra (fageda d'en Jordà), que es troba a la 

carretera GI-524 d'Olot a Santa Pau al km 4.  

0,00 km (573 m). Se surt de l'Àrea de Can Serra, es creua la carretera GI-524 i 

es baixa per unes escales que donen accés a la fageda d'en Jordà. Just abans, 

a mà dreta, hi ha el monòlit erigit en memòria del poeta Joan Maragall. 
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La fageda d'en Jordà. És un bosc de faigs excepcional perquè creix en un 

terreny planer, de baixa altitud (550 m), i s'assenta damunt d'una colada de 

lava procedent del volcà del Croscat.  

 

Se surt de la fageda i s'avança cap al sud per una pista que passa pel costat de 

la Cooperativa de la Fageda.  

 

2,45 km (569 m), 0 h 45 min. Des del mas del Prat de la Plaça, es remunta a 

llevant fins al coll de Can Batlle i s'accedeix a Sant Miquel Sacot, església 

romànica del s. XI. Es baixa fins al pla de Sacot, se segueix en direcció est i, al 

collet de Bassols, s'arriba al flanc sud-oest del volcà de Santa Margarida: cal 

ascendir-hi girant a l'esquerra. 

 

4,91 km (736 m), 1 h 40 min. Dalt del volcà, es trenca a la dreta descendint fins 

al cràter i l'ermita homònima. El trajecte puja per l'altra banda i després baixa 

cap al nord fins a l'aparcament de l'Àrea de Santa Margarida i es travessa.  

 

7,45 km (613 m), 2 h 15 min. Trencall de Can Passavent. Es gira a ponent 

travessant el pla de Maçandell i, després de vorejar l'antic abocador, el camí 

davalla suaument fins a tornar al punt de sortida.  

9,89 km (573 m), 3 h. Aparcament de l'Àrea de Can Serra. Fi del recorregut.  

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/fageda-den-jorda-volcans-de-santa-margarida-i-del-

croscat-6701536 
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4.3.2.6. Allotjaments i restaurants 

Allotjaments 

 

 

 Mas El Carrer  

 

Santa Pau   

El Mas El Carrer es troba a Santa Pau i 

ofereix apartaments independents amb 

connexió Wi-Fi gratuïta i jardí compartit amb 

piscina a l’aire lliure, solàrium amb zona de 

barbacoa i parc.  

 

 

 

Camping Lava  

 

Santa Pau  

El Camping Lava, situat al cor de la 

Reserva Natural volcànica de la Garrotxa, 

ofereix piscina a l’aire lliure, restaurant, 

connexió WiFi i aparcaments gratuïts. 

 

 

Mas Prat de la Plaça  

 

Santa Pau   

El Mas Prat de la Plaça disposa de WiFi 

gratuïta i barbacoa, i està situat a Santa 

Pau. L’establiment, situat a 30 km de 

Girona, facilita aparcament privat gratuït.  

 

 

Hotel Can Blanc  

 

Olot   

L’Hotel Can Blanc està als afores d’Olot, al 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa, i ofereix connexió WiFi gratuïta, 

jardí i una piscina exterior.  

https://www.booking.com/hotel/es/mas-el-carrer.es.html?aid=373414;label=santa-pau-_fK__o1IBU0%252AI8SriqkpLgS139965984881%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap2%253Aac%253Aap1t1%253Aneg%253Afi%253Atiaud-285284110486%253Akwd-106075779634%253Alp20294%253Ali%253Adec%253Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=cb6e7715136003ea;srepoch=1514566572;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-401980;srfid=8eaf23a98afaf7911023cd0a73411aef3fbb2945X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/mas-el-carrer.es.html?aid=373414;label=santa-pau-_fK__o1IBU0%252AI8SriqkpLgS139965984881%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap2%253Aac%253Aap1t1%253Aneg%253Afi%253Atiaud-285284110486%253Akwd-106075779634%253Alp20294%253Ali%253Adec%253Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=cb6e7715136003ea;srepoch=1514566572;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-401980;srfid=8eaf23a98afaf7911023cd0a73411aef3fbb2945X1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/camping-lava.es.html?aid=373414;label=santa-pau-_fK__o1IBU0%252AI8SriqkpLgS139965984881%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap2%253Aac%253Aap1t1%253Aneg%253Afi%253Atiaud-285284110486%253Akwd-106075779634%253Alp20294%253Ali%253Adec%253Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=cb6e7715136003ea;srepoch=1514566572;room1=A%2CA;hpos=3;hapos=3;dest_type=city;dest_id=-401980;srfid=8eaf23a98afaf7911023cd0a73411aef3fbb2945X3;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/camping-lava.es.html?aid=373414;label=santa-pau-_fK__o1IBU0%252AI8SriqkpLgS139965984881%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap2%253Aac%253Aap1t1%253Aneg%253Afi%253Atiaud-285284110486%253Akwd-106075779634%253Alp20294%253Ali%253Adec%253Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=cb6e7715136003ea;srepoch=1514566572;room1=A%2CA;hpos=3;hapos=3;dest_type=city;dest_id=-401980;srfid=8eaf23a98afaf7911023cd0a73411aef3fbb2945X3;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/mas-prat-de-la-placa.es.html?aid=373414;label=santa-pau-_fK__o1IBU0%252AI8SriqkpLgS139965984881%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap2%253Aac%253Aap1t1%253Aneg%253Afi%253Atiaud-285284110486%253Akwd-106075779634%253Alp20294%253Ali%253Adec%253Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=cb6e7715136003ea;srepoch=1514566572;room1=A%2CA;hpos=12;hapos=12;dest_type=city;dest_id=-401980;srfid=8eaf23a98afaf7911023cd0a73411aef3fbb2945X12;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/mas-prat-de-la-placa.es.html?aid=373414;label=santa-pau-_fK__o1IBU0%252AI8SriqkpLgS139965984881%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap2%253Aac%253Aap1t1%253Aneg%253Afi%253Atiaud-285284110486%253Akwd-106075779634%253Alp20294%253Ali%253Adec%253Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=cb6e7715136003ea;srepoch=1514566572;room1=A%2CA;hpos=12;hapos=12;dest_type=city;dest_id=-401980;srfid=8eaf23a98afaf7911023cd0a73411aef3fbb2945X12;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/can-blanc.es.html?aid=373414;label=santa-pau-_fK__o1IBU0%252AI8SriqkpLgS139965984881%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap2%253Aac%253Aap1t1%253Aneg%253Afi%253Atiaud-285284110486%253Akwd-106075779634%253Alp20294%253Ali%253Adec%253Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=a52677785a93004c;srepoch=1514566769;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-394502;srfid=ff1c60242dea97277e15bd55e8ea3f19233493d5X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/can-blanc.es.html?aid=373414;label=santa-pau-_fK__o1IBU0%252AI8SriqkpLgS139965984881%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap2%253Aac%253Aap1t1%253Aneg%253Afi%253Atiaud-285284110486%253Akwd-106075779634%253Alp20294%253Ali%253Adec%253Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=a52677785a93004c;srepoch=1514566769;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-394502;srfid=ff1c60242dea97277e15bd55e8ea3f19233493d5X1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
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Restaurants 

 

 

Can Xel  

 

Gi-524, Santa Pau, Espanya 

Cuina: Mediterrània, Europea, Espanyola, 

Opcions vegetarianes 

 

 

 

Restaurant La Garrotxa 

 

Camí de la riera 11, 17830 Mieres, Espanya 

Cuina: Mediterrània, Barbacoa, Europea, 

Española, Opcions vegetarianes, Opcions 

sense gluten 

 

 

El Nou Entrecot  

 

Urb. Can Blanc C/ Església n.36, 17811 

Santa Pau, Espanya 

Cuina: Espanyola 

 

 

Restaurant Hostal dels Ossos  

 

Ctra. Santa Pau, S/N Km 2,7 | Batet de la 

Serra, 17812, Olot, Espanya 

Cuina: Mediterrània, Europea, Espanyola, 

Opcions vegetarianes 

 

 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g911487-d2268496-Reviews-Can_Xel-Santa_Pau_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g911487-d12960865-Reviews-El_Nou_Entrecot-Santa_Pau_Province_of_Girona_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g911486-d995632-Reviews-Hostal_dels_Ossos-Olot_Province_of_Girona_Catalonia.html
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4.4. LLEIDA 
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CONGOST DE 

MONT-REBEI 
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4.4.1. CONGOST DE MONT-REBEI 

El congost de Mont-rebei és un paratge que forma part de la Reserva Natural 

Parcial de la Noguera Ribagorçana-Mont Rebei i té una extensió d'unes 600 

hectàrees. Les parets del congost arriben a assolir més de 500 metres de 

caiguda vertical, amb punts on l'amplada mínima del congost és de només 20 

metres. Té un gran atractiu per a escaladors i espeleòlegs, ja que s'hi troben 

excel·lents parets i alguna cova com la Colomera.  

El congost de Mont-rebei constitueix, sense cap mena de dubte, un dels espais 

naturals més singulars dels Prepirineus, tant des del punt de vista paisatgístic, 

en ser l'únic gran congost lliure d'infraestructures, com per la seva gran 

biodiversitat. 

L’espai natural va ser adquirit per la Fundació Catalunya-La Pedrera  el 1999 

amb l'objectiu de preservar els seus valors naturals i de paisatge. 

4.4.1.1. Localització 

Es troba localitzat al límit entre l'Aragó i Catalunya. A l'oest, es troba la Baixa 

Ribagorça (Franja de Ponent) i a l'est el Pallars Jussà i la Noguera (Catalunya). 

Pel costat sud-oriental, pertany al terme municipal d'Àger, de la Noguera; pel 

nord-oriental, al de Sant Esteve de la Sarga, del Pallars Jussà. Pel costat 

occidental, és del terme municipal de Viacamp i Lliterà, de la Baixa Ribagorça. 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/pl

ace/Congost+de+Mont-

rebei/@42.0715783,0.644436

1,36216m/data=!3m1!1e3!4m8

!1m2!2m1!1scongost+de+mon

trebei!3m4!1s0x12a64e6b01c5

59f3:0xf9613ef12dc14fa7!8m2

!3d42.0962381!4d0.6933414?

dcr=0 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Reserva_Natural_Parcial_de_la_Noguera_Ribagor%C3%A7ana-Mont_Rebei
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reserva_Natural_Parcial_de_la_Noguera_Ribagor%C3%A7ana-Mont_Rebei
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Baixa_Ribagor%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Baixa_Ribagor%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pallars_Juss%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Noguera
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80ger
https://ca.wikipedia.org/wiki/Noguera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Esteve_de_la_Sarga
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pallars_Juss%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viacamp_i_Lliter%C3%A0
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4.4.1.2. Geologia 

Mont-rebei és un congost situat a la vessant sud dels Pirineus. Aquesta 

serralada es van formar durant l’orogènesi alpina. Durant més de 50 milions 

d’anys els esforços tectònics van anar aixecant aquesta serralada, plegant i 

amuntegant grans unitats rocoses. Una d’aquestes unitats és la del Montsec, 

on els materials mesozoics encavalquen per sobre de materials terciaris (més 

moderns). A grans trets, forma un gran sinclinal i, en el seu flanc sud, afloren 

les roques carbonatades mesozoiques i al nucli, les detrítiques del Terciari. 

Aquestes roques carbonatades ens donen la morfologia típica del Montsec, que 

destaca de lluny per les seves impressionats cingleres. La incisió dels rius 

Noguera Pallaresa i Ribagorçana ha dividit el Montsec en tres (de l’Estall, 

d’Ares i de Rúbies), formant uns estrets congostos de direcció nord-sud. El més 

espectacular és el de Mont-rebei, el més occidental. 

El paisatge ens mostra com les capes de calcàries inclinades cap el sud, 

configuren els relleus dels Montsecs, culminats pels cims de la Corona i Santa 

Lis (1.676 m), i que suaument van descendit cap el nord fins al barranc de les 

Julianes. A partir d’aquest punt, les capes són més suaus i de materials més 

tous. El paisatge canvia, ja no és tant abrupte perquè les calcàries 

mesozoiques són substituïdes per argiles, margues i gresos del Terciari, 

predominant els colors vermellosos i ocres. 

En el Montsec, l’abundància de roques carbonatades propicia la infiltració de 

l’aigua, formant nombroses coves i avencs (anomenats gralleres), amb 

surgències a nivell dels rius. 

 

https://www.escapadarural.com/blog/w

p-content/uploads/2010/07/Congost-

3.jpg 
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4.4.1.3. Vegetació 

El recobriment vegetal del congost és marcat per la zonificació altitudinal i per 

l'orientació. Hi coincideixen dues zonacions: el vessant sud, dominat per la 

vegetació mediterrània: alzina de carrasca, garrigues, brolles i 

prats secs, el vessant nord, on domina la vegetació euro-

siberiana de caràcter submediterrani amb predomini de les 

rouredes de roure de fulla petita i rouredes de roure martinenc i 

la carena del Montsec, seca i fortament batuda pel vent, es 

cobreix de prats secs i matollars. 

També destaquen diverses espècies endèmiques com la 

raríssima Petrocoptis monsticciana , la corona de rei, l'orella d'ós, 

el faig, l'alzina litoral, l'alzina carrasca, la boixerola, l'auró negre, 

l'auró blanc, el corner, l'arç blanc, la jonça, els til·lers, etc. 

4.4.1.4. Fauna 

Pel que fa als amfibis i als rèptils, les espècies més interessants són: el tritó 

pirinenc, l'escurçó ibèric  i l'escurçó pirinenc. 

Dins el grup dels ocells abunden el grans ocells rapinyaires propis dels cingles: 

el trencalòs, l'aufrany, el voltor, l'àguila daurada, el falcó pelegrí, així com la 

gralla de bec groc i bec vermell i el pela-roques.  

Dels mamífers podem destacar: la llúdriga, el gat salvatge, la marta, el cabirol, 

el talp  i nombroses espècies de ratpenats. 

 

4.4.1.5. Itinerari 

1. Congost de Mont-rebei – Passarel·les – Alberg Montfalcó des del 

parking La Masieta 

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

 

Iniciem la ruta des del mateix pàrquing de la Masieta i baixem la pista que 

breument, seguim per ella i ja de forma horitzontal prenem el desviament de 

Petrocoptis monsticciana 

http://www.floracatalana.es/P-

Q/petrocoptis%20montsicciana_files/p

etrocoptis%20montsicciana%2012.jpg 
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l'esquerra per continuar de forma còmoda vorejant l'embassament. 

 

Una mica més endavant començarem a guanyar una mica d'alçada i trobarem 

un pal que ens indicarà cap al Congost de Mont-rebei. 

 

Des d'aquí perdrem de nou alçada fins a descendir fins a un primer pont 

metàl·lic que hem de creuar per seguir còmodament pel camí. 

 

A poc a poc anirem apropant-nos a l'entrada del Congost de Mont-rebei on una 

primera cadena a la paret de roca donarà l'inici al Congost, guanyarem una 

miqueta més d'alçada enganxats a la roca excavada i començarem un dels 

trams més interessants d'aquesta ruta. 

 

Segons anem endinsant-nos en aquest camí excavat a la roca  anirem gaudint 

de les belles vistes que se'ns oferiran des dels diferents miradors, també 

passarem un petit túnel a meitat del Congost. 

 

Després de deixar enrere el Congost perdrem una mica d'alçada fins arribar al 

desviament, que nosaltres prendrem cap avall direcció a Montfalcó. 

 

El terreny tornarà a ser còmode i anirà perdent alçada sempre amb vista al 

següent pont que hem de creuar, i també a la llunyania si afinem la vista 

podrem observar les famoses passarel·les de fusta a la paret de roca. 

 

Després del descens, i ja un cop creuat el pont estarem a la província d'Osca 

(fins aquí estàvem a Lleida). 

 

Des d'aquest pont comença un ascens una mica més exigent per escales de 

fusta i trams rocosos, però res més superar-los arribés el tram més 

espectacular de la ruta, baixar per les passarel·les de fusta 

 

Un cop baixades, seguirem el camí sense perduda per un tram còmode durant 

uns metres, per després tornar a un terreny curt ascendent on guanyarem de 

nou alçada per tornar a baixar de nou fins arribar a la segona secció de 
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passarel·les, una mica més curtes de longitud però igual d'espectaculars . 

 

Superades aquestes seguirem el camí que anirà guanyant alçada d'una 

manera còmoda amb més d'un descans on passarem al costat del Corral de la 

Vinya, i on ja poc més endavant començarem l'ascens final fins a l'alberg, on 

per una senda serpentejant i a l'ombra d'un bosc anirem guanyant alçada. 

També passarem pel costat d'una font, on posarem el punt i seguit a la ruta 

amb una bonica vista al Embassament de Canelles, i tornem a fer el mateix 

camí fins al pàrquing. 

 

Encara que es repeteixi la ruta al revés aquesta no deixa de ser interessant ja 

que tant les passarel·les com el Congost ens deixessin diferents panoràmiques 

de la zona. 

 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.

com/rutas-

senderismo/cong

ost-de-mont-

rebei-pasarelas-

albergue-

montfalco-desde-

parking-la-

masieta-

12949938 
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4.4.1.6. Allotjaments i restaurants 

Allotjaments  

 

 

 Casa Miret de Mur  

 

Vilamolat de Mur (a 12,2 km del Congost de 

Mont-rebei)  

La Casa Miret de Mur disposa de terrassa amb 

vistes a les muntanyes i es troba a Vilamolat de 

Mur. La casa té aire condicionat i WiFi gratuïta.  

 

 

 

Hotel Restaurant Port d'Àger  

 

Àger (a 34,3 km del Congost de Mont-rebei)  

L’Hotel Restaurant Port d'Àger ofereix un 

restaurant, terrassa, connexió Wi-Fi gratuïta i 

habitacions amb vistes a la vall d’Àger.  

 

 

 
 

 La Caseta del Montsec  

 

Àger (a 29,5 km del Congost de Mont-rebei) 

La Caseta del Montsec és una casa 

independent. Es troba a 7 minuts amb cotxe  

d’Àger, a 41 km de Lleida i a 37 km de Ponts.  

 

 
 

L’estudi  

 

El Meüll (a 15,9 km del Congost de Mont-rebei) 

L’establiment L’estudi ofereix barbacoa i vistes a 

la muntanya. Algunes habitacions tenen zona  

d’estar.  

 

 

https://www.booking.com/hotel/es/casa-miret-de-mur.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-congostNdeNmontrebei-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=10856b230a990078;srepoch=1514733256;room1=A%2CA;hpos=8;hapos=8;dest_type=landmark;dest_id=900122700;place_id=900122700;place_id_lat=42.0960133197925;place_id_lon=0.69665286115719;place_id_ss=Congost+de+Montrebei;srfid=3d0643bbe2db4611472506ce0d6675ff631b495bX8;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/casa-miret-de-mur.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-congostNdeNmontrebei-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=10856b230a990078;srepoch=1514733256;room1=A%2CA;hpos=8;hapos=8;dest_type=landmark;dest_id=900122700;place_id=900122700;place_id_lat=42.0960133197925;place_id_lon=0.69665286115719;place_id_ss=Congost+de+Montrebei;srfid=3d0643bbe2db4611472506ce0d6675ff631b495bX8;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/port-d-ager.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-congostNdeNmontrebei-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=57ba6e82ffcd003a;srepoch=1514734982;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=-369215;srfid=e3357d0b56c556d84901657de19be6b2f6a24db5X2;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/port-d-ager.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-congostNdeNmontrebei-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=57ba6e82ffcd003a;srepoch=1514734982;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=-369215;srfid=e3357d0b56c556d84901657de19be6b2f6a24db5X2;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/la-caseta-del-montsec.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-congostNdeNmontrebei-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=57ba6e82ffcd003a;srepoch=1514734982;room1=A%2CA;hpos=4;hapos=4;dest_type=city;dest_id=-369215;srfid=e3357d0b56c556d84901657de19be6b2f6a24db5X4;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/la-caseta-del-montsec.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-congostNdeNmontrebei-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=57ba6e82ffcd003a;srepoch=1514734982;room1=A%2CA;hpos=4;hapos=4;dest_type=city;dest_id=-369215;srfid=e3357d0b56c556d84901657de19be6b2f6a24db5X4;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/estudi.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-congostNdeNmontrebei-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=6076706db1f502e5;srepoch=1514735963;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=900058200;srfid=1d151b784f3f62bf0aef2ed2f9647b152ba3086eX1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/estudi.es.html?aid=356984;label=gog235jc-landmark-es-es-congostNdeNmontrebei-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=6076706db1f502e5;srepoch=1514735963;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=900058200;srfid=1d151b784f3f62bf0aef2ed2f9647b152ba3086eX1;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
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Restaurants 

 

 

Restaurant Montsec de L'estall 

 

C/ Unica, 22584 Viacamp, Espanya 

A 4,2 km del Congost  de Mont-rebei 

Cuina: Espanyola 

 

 
 

 

Restaurant Casa Xalets 

 

C/ La Font, 14, 25691 Àger, Espanya 

A 11 km de del Congost Mont-rebei 

Cuina: Mediterrània, Europea, Espanyola, 

Opcions vegetarianes 

 

 

 

Restaurant Condes de Ribagorza 

 

Ctra. Viella, sn, 22584 Pont de Muntanyana, 

Espanya 

A 8,1 km del Congost de Mont-rebei 

Cuina: Espanyola 

 

 

 

Restaurant Pallas 

 

Canada Ctra. 7, 22584 Pont de 

Muntanyana, Espanya 

A 8,1 km del Congost de Mont-rebei 

Cuina: Barbacoa 
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ESLLAVISSADA DE 

PUIGCERCÓS 
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4.4.2. ESLLAVISSADA DE PUIGCERCÓS 

L’esllavissada de Puigcercós constitueix un moviment de massa  

recent (gener de l’any 1881) que va afectar l’antiga població de Puigcercós i va 

obligar a traslladar-la a l’emplaçament actual. D’aquesta esllavissada 

destaquen les seves dimensions, d’ordre hectomètric, i l’excel·lent grau de 

preservació de les formes (cicatriu de coronació, plataforma rotacional i lòbul 

frontal). És una esllavissada de grans dimensions, amb més de 60 metres de 

cicatriu vertical i més de 300 a la base. 

 

L’esllavissada de Puigcercós constitueix un geòtop estretament lligat al camp 

de la geomorfologia, concretament als processos geodinàmics superficials 

relacionats amb l’evolució dels vessants (moviments de massa). En la mesura 

en què aquests processos afecten l’home (ocupació del territori, 

infraestructures, etc.), el geòtop també il·lustra conceptes relacionats amb els 

riscos geomorfològics.  

 
4.4.2.1. Localització 
 
La esllavissada de Puigcercós es troba a la comarca del Pallars Jussà, al 

municipi de Tremp,  i està a 700m de la localitat de Puigcercós.  

  
 

         
 

https://www.google.es/maps/@42.129696,0.8846985,1131m/data=!3m1!1e3?dcr=0 
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4.4.2.2. Història  

Puigcercós era un petit poble situat a dalt de tot d'un turó al bell mig de la 

Conca de Tremp, uns 4 km al sud de la capital. La gent vivia amoïnada per les 

esquerdes que apareixien al costat oest del turó, a tocar del poble. Aquestes 

esquerdes van derivar en moviments de terra a partir del 1857 i ja el 1863 es va 

produir una petita esllavissada. L'espant dels seus habitants els va dur en poc 

temps a abandonar el poble i a instal·lar-se a la base del turó, per la banda est, 

vora la carretera, on avui hi trobem el poble nou. 

L'encert d'aquesta decisió el van poder comprovar el 13 de gener del 1881, 

quan ja no quedava ningú al poble. Desprès d'un episodi de pluges, es produí 

la gran esllavissada de la que avui podem contemplar la cicatriu. El cataclisme 

va afectar directament el poble vell i encara avui es pot veure la nau de 

l'església migpartida. No hi van haver víctimes. 

 

4.4.2.3. Geologia 

Una esllavissada és un moviment ràpid d'una massa rocosa seguint un pla de 

desplaçament, sense gaire barreja dels materials i sense perdre el contacte 

amb la base: 

•  Si el pla de desplaçament és una superfície còncava, parlem d'una 

esllavissada rotacional (slump), característica de les roques toves. 

•  Si el moviment te lloc seguint un pla inclinat (pla de falla o d'estratificació), 

parlem d'una esllavissada translacional (rock slide), característica de roques 

dures. 

L’esllavissada de Puigcercós representa un exemple magnífic de moviment de 

massa complex rotació-translació i flux ja que aquest tipus d'esllavissada la 

superfície de lliscament és còncava i provoca un moviment giratori de la massa 

inestable. Les dimensions d’aquesta esllavissada, amb una cicatriu de 

coronació de prop de 200 metres de longitud, i amb una longitud total des de la 

cicatriu fins a la part frontal del lòbul que supera els 400 metres, permeten 

reconèixer amb facilitat es diferents parts de l’esllavissada. 
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Elements geomorfològics:  

 

- Cicatriu de coronació, amb una forma 

semicircular en planta i amb un desnivell de 

prop de 50 metres. La cicatriu està degradada 

degut als despreniments que han donat lloc a 

l’acumulació d’un talús d’esbaldregalls.  

- Plataforma rotacional, amb una topografia 

molt suau on es reconeixen algunes capes que 

cabussen fortament cap a l’est, degut al 

moviment de rotació.  

- Lòbul frontal, amb una morfologia ondulada. 

El lòbul frontal va obturar, l’any 1881, el drenatge del 

barranc de l’Espona. Actualment, el torrent s’ha 

encaixat entre els materials del front de l’esllavissada i els del substrat rocós 

del marge dret del torrent.  

                 

 

Els materials del substrat rocós involucrats en l’esllavissada són lutites 

vermelles del Garumnià, a la base, i calcàries, calcarenites i margues de l’Eocè, 

al sostre.  

 

 

 

 

http://www.xtec.cat/iesterresdeponent/

c_naturals/itinerari_conca_tremp/08-

puigcercos/08-puigcercos.htm 

CICATRIU 

LÒBUL 

PLATAFORMA DE LLISCAMENT 

http://cads.gencat.cat/web/.content/Do

cuments/Publicacions/el_risc_desllavis

sades_a_catalunya.pdf 
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4.4.2.4. Itinerari 

1.Vilamolat-Castell de Mur-Esllavissada Puigcercós a cavall 

(Aquest itinerari està extret de la pàgina web wikiloc) 

Deixem els remolcs a Vilamolat de Mur d’on sortim pel corriol que s’enfila 

creuant la carretera direcció sud-oest. Deixem les marques de “lo camí” per 

prendre una pista a l’esquerra paral·lela a la carretera asfaltada que guanya 

desnivell ràpidament i ens permet gaudir de les impressionants vistes sobre la 

Conca de Tremp. Arribem a la pista entre el Castell de Mur i Miravet i girem a 

l’esquerra per anar directament al Castell de Mur.  

Aquí fem un volt per la Torre i la Col·legiata de Santa Maria, continuem gaudint 

del paisatge i prenem el corriol de baixada on recuperem les marques de “lo 

camí” durant un tram curt.  

Continuem fins la pista ampla que duu al mirador de l’esllavissada de 

Puigcercós Vell. Hi ha trams obacs que ens obliguen a anar amb molt de 

compte amb la permanent gebrada.  

Un cop hem contemplat l’espectacular esllavissada, baixem fins al Barranc de 

sant Gregori.  

Tornem a agafar alçada fins els plans de Puigmaçana per una pista en molt 

bon estat al principi i més abandonada un cop deixem les vinyes i els camps de 

cereals. Fem un petit tram camp a través fins a trobar un antic camí que ens 

porta quasi a la presa de Sant Gregori, un altre cop a baix de tot dels torrents.  

Des d’aquí, tornem a agafar alçada per les pistes que ens porten directament a 

Vilamolat de Mur arribant per Casa Josep.  

 

Es tracta d’un traçat que no presenta cap mena de dificultat tècnica. L’atractiu 

són les espectaculars vistes en les zones més altes, la visita del Castell i el 

mirador de l’esllavissada, i el constant canvi de paisatge entre els diferents 

torrents que anem passant. 
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4.4.2.5. Allotjaments i restaurants 

 

Allotjaments 

 

 

Hotel Segle XX  

 

Tremp (a 4,7 km de Puigcercós)  

El Segle XX és un hotel que data del 

1880 i està situat al centre de Tremp. Té 

WiFi gratuïta i piscina exterior vorejada de 

jardins. 

 

 

Alegret  

 

Tremp  (a 4,5 km de Puigcercós)  

L’Hotel Alegret està al centre de Tremp, 

al nord de la província catalana de Lleida. 

És un hotel que ofereix connexió a 

Internet gratis, un restaurant i un bar.  

 

https://es.wikiloc.com/rutas-a-caballo/vilamolat-castell-de-mur-esllavissada-puigcercos-circular-

5837446#wp-5837448 

https://www.booking.com/hotel/es/segle-xx-sl.es.html?aid=356984;label=gog235jc-city-es-es-tremp-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=89d95ba5555402f0;srepoch=1514638924;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=-405092;srfid=5441e08b089b4958c60e9e1b94ffcb28aeb75cbdX2;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/segle-xx-sl.es.html?aid=356984;label=gog235jc-city-es-es-tremp-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=89d95ba5555402f0;srepoch=1514638924;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=-405092;srfid=5441e08b089b4958c60e9e1b94ffcb28aeb75cbdX2;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/alegret.es.html?aid=356984;label=gog235jc-city-es-es-tremp-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;srpvid=95ff5bf087770023;srepoch=1514639073;room1=A%2CA;hpos=7;hapos=7;dest_type=city;dest_id=-405092;srfid=5441e08b089b4958c60e9e1b94ffcb28aeb75cbdX7;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
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Alberg La Solana  

 

Salàs de Pallars (a12,8 km de 

Puigcercós)  

L’Alberg La Solana ofereix una piscina 

exterior i barbacoa. Es troba a Salás de 

Pallás, a 46 km de La Seu d'Urgell.  

 

 

 

Hotel Terradets  

 

Cellers (a 8,2 km de Puigcercós)  

Aquest hotel, situat junt al llac de 

Terradets, disposa de piscina a l’aire lliure 

i solàrium. Hi ha connexió WiFi gratuïta a 

les zones comuns.  

 

 

Restaurants 

 

 

 

Restaurant de Gurp  

 

Passeig Pare Manyanet, 49, 25620 Tremp, 

Espanya 

A 4,8 km de Puigcercós 

Cuina: Mediterrània, Europea, Espanyola, 

Opcions vegetarianes 

 

 

 

 

Casa Lola 

 

Carrer, Soldevila, 2, 25630 Talarn, Espanya 

A 6,9 km de Puigcercós 

Cuina: Espanyola, Internacional, Opcions 

vegetarianes, Opcions veganes, Opcions 

sense gluten 

 

 

https://www.booking.com/hotel/es/alberg-la-solana.es.html?aid=356984;label=gog235jc-city-es-es-tremp-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=95ff5bf087770023;srepoch=1514639073;room1=A%2CA;hpos=13;hapos=13;dest_type=city;dest_id=-405092;srfid=5441e08b089b4958c60e9e1b94ffcb28aeb75cbdX13;from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/-405092;spdist=6.0#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/terradets.es.html?aid=356984;label=gog235jc-city-es-es-tremp-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=401c5cb352a60290;srepoch=1514639463;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=900051171;srfid=176426d5d08a05b3cf367d5c4a7bcd10bfe1cfbfX2;from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/900051171;spdist=4.1#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/es/terradets.es.html?aid=356984;label=gog235jc-city-es-es-tremp-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=b5d2c14448eb23a4a45976e15ab894b3;ucfs=1;aer=1;srpvid=401c5cb352a60290;srepoch=1514639463;room1=A%2CA;hpos=2;hapos=2;dest_type=city;dest_id=900051171;srfid=176426d5d08a05b3cf367d5c4a7bcd10bfe1cfbfX2;from=searchresults;map=1&msd=1#hotelTmpl
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1236096-d3754659-Reviews-Restaurant_de_Gurp-Tremp_Province_of_Lleida_Catalonia.html
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Bar L'Estació 

  

Carrer Montllobar, 5, 25620 Tremp, Espanya 

A 4,9 km de Puigcercós 

Cuina: Pizza, Mediterrània, Espanyola 

 

 

  

Lo Quiosc 

C- Km90 , C-13, 25530 Talarn, Espanya 

A 8,7 km de Puigcercós 

Cuina: Mediterrània, Espanyola 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1236096-d3581961-Reviews-Bar_L_Estacio-Tremp_Province_of_Lleida_Catalonia.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g2587346-d9751251-Reviews-El_Ferreru-Llanera_Province_of_Lleida_Catalonia.html
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5. CONCLUSIONS 

Aquesta guia incentiva a la gent a fer un turisme rural i sostenible ja que els 

paisatges són preciosos i conviden a sortir de les grans ciutats, amb una gran 

contaminació i anar a donar una volta per aquests indrets. 

La guia és entenedora i no utilitza un llenguatge molt tècnic, propi de la 

geologia, que facilita la seva comprensió a tothom sense dificultats. 

Moltes de les rutes estan dissenyades per passar una estona amb la teva 

família o amb els amics ja que la seva dificultat no es excessiva. 

La província de Barcelona hi han més fitxes d’indrets que en la resta perquè 

aquesta posseeix una excel·lent representació de totes les unitats bàsiques del 

paisatge de Catalunya perquè s’estén des dels Pirineus fins a la costa 

mediterrània i per això hi han més i inclouen moltes de les més importants. 

Comparant els geoparcs de la resta de les províncies espanyoles amb 

Catalunya, podem veure que  Castella-La Manxa i Extremadura que tenen 

79.463 km2  i 41.634 km2 respectivament solament tenen un geoparc i 

Catalunya, amb 32.108 km2,  en té un i un altre que està en projecte.  

Veient aquestes fitxes també podem deduir que, encara que Catalunya sigui 

relativament petita, representa molt bé gairebé totes les formacions 

geomorfològiques. 

Ara comparant el territori espanyol amb la resta del món, és el segon país, 

entre els 100 geoparcs globals que es van comptar l’any 2013, amb més 

geoparcs, un total de 11. Tot seguit va Itàlia amb 9 geoparcs i després Japó i 

els Regne Unit amb 6. Però al capdavant de tot hi ha la Xina amb 29 geoparcs.  
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http://www.ebre.com/parc-natural-del-delta-de-l-ebre/
http://usuaris.tinet.cat/algon/formaciodelta.htm
http://www.ebre.com/es/parque-natural-del-delta-del-ebro/vegetacio-del-delta-de-l-ebre/
http://www.ebre.com/es/parque-natural-del-delta-del-ebro/vegetacio-del-delta-de-l-ebre/
https://www.ebreguia.com/territori/vegetacio.htm
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http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant/coneixeu-

nos/patrimoni_natural_i_cultural/hidrologia_i_geologia/index.html#FW_bloc_b8

0bcfa3-e01a-11e3-b22a-000c29cdf219_3 

https://www.tripadvisor.es/ 

https://www.booking.com/index.es.html?aid=376371;label=es-
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000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284109726%3Akwd-

65526620%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976

e15ab894b3;keep_landing=1;redirected=1;source=country&gclid=EAIaIQobCh

MI2Zi_zr-q2AIVA-MbCh1POwNSEAAYASAAEgLSsfD_BwE& 

GIRONA (LLOCS D’INTERÈS GEOLÒGIC) 

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/zona_volcanica_de_la_garro

txa/coneix-

nos/centre_de_documentacio/fons_documental/publicacions_del_parc/opuscle

_pnzvg2_cast.pdf 

http://ca.turismegarrotxa.com/territori-i-natura/parc-natural-i-espais-

protegits/parc-natural-de-la-zona-volcanica-de-la-garrotxa/ 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus/coneix-

nos/patrimoni_natural_i_cultural/fauna/ 

https://www.tripadvisor.es/ 

https://www.booking.com/index.es.html?aid=376371;label=es-

plivt%2Aet7uZ0t35JwT4XYAS144456182283%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap21.581.

000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284109726%3Akwd-

65526620%3Alp1005474%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b5d2c14448eb23a4a45976

e15ab894b3;keep_landing=1;redirected=1;source=country&gclid=EAIaIQobCh

MI2Zi_zr-q2AIVA-MbCh1POwNSEAAYASAAEgLSsfD_BwE& 
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LLEIDA (LLOCS D’INTERÈS GEOLÒGIC) 

http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/wp  

content/uploads/2015/04/124_Puigcerc%C3%B3s.pdf 

http://www.xtec.cat/~lpalacin/itinerari/puigcercos.htm 

http://www.xtec.cat/iesterresdeponent/c_naturals/itinerari_conca_tremp/08-

puigcercos/08-puigcercos.htm 

https://es.wikiloc.com/rutas-a-caballo/vilamolat-castell-de-mur-esllavissada-

puigcercos-circular-5837446#wp-5837448 

http://fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/geologia-congost-mont-rebei 
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