
els blocs del massís de Bonastre i els
de l’Ordal. D’altres, més enfonsats 
i basculats, disposen d’una major
fondària de sediments, com 
és el cas dels blocs més propers al
Prelitoral on l’enfonsament fou 
més actiu. [figura 2]

De forma molt abreujada, podem
diferenciar tres grans episodis que
afectaren de forma global la conca.
[figura 3] Un primer episodi de drenatge
de terres que ompliren la vall succeïts
durant el període anomenat Miocè
inferior, entre els 23 i 16 milions
d’anys. Aquestes terres solen ser
argiles, graves i conglomerats d’un
color vermellós i ocre. Especialment
visibles en la llera dreta del Llobregat,
en els talussos de la AP-7 entre Molins
de Rei, Papiol, i Castellbisbal. 

Un segon episodi, anomenat el
Complex marí i de transició i motiu
d’aquest recorregut, es caracteritza 
pels materials dipositats durant les
entrades i sortides d’aigües marines
succeïdes en diferents pulsacions,
entre els 16 i 14 milions d’anys,
reconegudes avui per materials fins 
i carbonatats amb una gran varietat
cromàtica de les terres: blaves, 
verdes, grises i ocres. 

En la darrera etapa, novament
continental, entre els 14 i els 
6 milions d’anys, els darrers drenatges
ompliren la vall. Es reconeixen 
avui en el sector Prelitoral per 
argiles intercalades amb graves 
i conglomerats d’un color vermellós
intens.

Aquest procés de fracturació de
l’escorça s’anomena rifting, fenomen
similar al que succeeix encara avui i
que s’inicià fa només 4 milions d’anys
a l’Àfrica Oriental, separant el
continent africà de la Península
Aràbiga, i creant un nou espai invadit
pel Mar Roig.

En el nostre cas, aquest procés
geològic fou avortat, però les seves
conseqüències foren una important
cicatriu, la major part de la qual se
soterrà en la Mediterrània on el procés
de rifting o fracturació va ser més
intens. 

El Vallès-Penedès constitueix, en aquest
context, una estreta fossa tectònica de
direcció SW-NE, és a dir, una depressió
marginal d’aquesta gran esquerda en el
Mediterrani Occidental, seguint un
conjunt de fractures o falles en el
terreny. Té una longitud d’uns 100 km.
i una amplada màxima de 15 m,
s’estén paral·lelament a la línia de la
costa encaixada per les serralades del
Litoral i Prelitoral. 

Els colors del passat
L’enfonsament de la Conca
penedesenca no va ser pas un 
procés regular en l’espai ni en el
temps, sinó que trobem una realitat
territorial fragmentada i asimètrica
formada per un conjunt de diferents
blocs que cediren a diferents
velocitats. Alguns resten més 
alçats que els altres, en forma 
d’alts estructurals, com són 
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El nostre paisatge quotidià
constitueix un referent per

entendre l’evolució de l’entorn natural
i de l’espai que l’ha generat. En clau
de punts geològics d’interès per l’Alt
Penedès pretenem oferir-vos un nou
punt de vista de l’entorn que ens
ajudarà a interpretar i descobrir els
vestigis d’un temps perdut. Cal dir que
els indrets aquí esmentats no formen
part d’un itinerari estable sinó més
aviat de racons amagats i, en alguns
casos, d’accés poc condicionat, la qual
cosa requereix un calçat adequat i un
vehicle 4x4 per alguns dels
desplaçaments.

El nostre itinerari pretén ser un
recorregut pels ambients geològics 
de l’anomenat complex marí i de
transició. Un trajecte dels vestigis
marins entre els 16,4 i els 14,6 
milions d’anys que ben segur us
sorprendrà.

El Vallès-Penedès, el riftvalley català
L’origen de la depressió del Vallès -
Penedès es remunta a uns 30 milions
d’anys quan, des del sud de la
península Ibèrica, es va produir 
una important fractura o enfonsament
de l’escorça terrestre, la qual
s’estengué a través de la Mediterrània
Occidental i del Sud-est de França 
fins arribà a l’Alemanya Occidental. 
La conca del Rin, la del Roïne 
i la depressió del Vallès Penedès
tenen, doncs, un mateix 
origen. [figura 1]

I T I N E R A R I S

Un viatge submaríper l’Alt Penedès
Un passeig entre 16 i 14 

milions d’anys enrera



El complex marí i detransició
Entre els 16 i 14 milions d’anys 
hi hagué un canvi radical en les
condicions fins aleshores continentals
de la vall. El seu enfonsament,
conjuntament amb un increment
del nivell dels oceans, propicià la
penetració terra endins d’aigües

marines, fenomen que en termes
geològics s’anomena transgressió

marina. D’altra banda, la retirada 

de les aigües s’anomena regressió

marina.

El perfil de la costa s’alterà

considerablement i es crearen dues
cubetes marines interiors: una inundà

els camps de Tarragona i una altra

penetrà pel Vendrell i s’endinsà pel

Baix i l’Alt Penedès fins arribar a Sant

Cugat del Vallès (Vallès Occidental). 

Durant el Miocè inferior i mitjà hi
hagué diverses pulsacions de

transgressions i regressions marines

que condicionaren el paisatge del

Vallès-Penedès: la plana de Tarragona

i el Vendrell foren les que

romangueren un major temps

inundades.

Hom pot reconèixer afloraments
d’entorns ecològics marins en diferents

indrets del nostre territori actual: es

troben veritables formacions d’esculls

coral·lígens propers als antics relleus

de la costa, plataformes terrígenes

properes al perfil del talús marí i

materials més fins propis del fons de
la badia.

Us proposem un viatge submarí des

dels testimonis de les primeres

transgressions a Sant Salvador de la
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Figura 1. Distribució del conjunt de fractures 
o rifting a l’Europa occidental.

Calçada (Gelida) i pels indrets més

propers a la costa amb formacions

coral·lígenes (Sant Sadurní d’Anoia).

Ens submergirem al fons de la

plataforma marina (Barranc de Can
Torrents a Gelida) i contemplarem els

materials de fons de la badia (Cases

Noves a Gelida) per, finalment,

observar el testimoni geològic de la

reculada de les aigües al talús de Can

Raimundet a Sant Llorenç d’Hortons.

L’ordre dels punts geològics descrits

aquí responen a un guió respecte a un

hipotètic allunyament de la costa. Per
tant, vosaltres podeu fer la vostra
pròpia ruta en funció del vostre

interès. Una ruta lògica des del punt

de vista del trajecte seria començar 

per la població de Gelida per visitar 

el punt geològic 3 i 1; pendre la

carretera de Gelida a Sant Llorenç
d’Hortons per visitar el punt geològic 

4 i per acabar a Sant Sadurní d’Anoia 

al punt geològic 2. [vegueu mapa 

de la pàgina 19]

Figura 4. Posició dels indrets geològics d’interès
respecte a un perfil hipotètic de la costa.
(Permanyer 1990)

Figura 3. Secció Est-Oest dels materials dipositats
a l’Alt Penedès 

Figura 2. Principals elements estructurals. 
(Permanyer, 1990)

1. Escull en placa

2. Escull en franja

3. Plataforma terrígena

4. Fons de badia

➊

➋ ➌

➍

➌



Els esculls coral·lígens són veritables
estructures vives de colonització de
l’espai. Partim d’un fons marí sorrenc
que cal immobilitzar a fi de poder 
fixar altres estructures més estables.
Precisament l’interès d’aquesta 
visita és poder reconèixer els diferents
estadis de construcció d’un escull 
de coral.

Podem observar-hi quatre etapes 
de successió ecològica de l’evolució
progressiva de l’escull. 

En una primera etapa s’habilitarà
l’entorn per a desenvolupar 
el futur escull coral·lí. L’establiment 
de l’escull requereix d’un suport
estable. Seran els propis organismes
marins els que permetran la fixació 
de les sorres per una munió 
de mol·luscs marins, com gasteròpodes
i bivalves (lamel·libranquis 
de tipus pectínids, turritèlids 
i ostrèids).

Aquest primer substrat és ideal per 
a la colonització, en una segona 
etapa, d’algues rodofícies. 
Aquestes algues incrustants, 
en forma de rodòlits o formacions
concèntriques, d’uns 2 cm. 
de diàmetre, poden presentar
foramimífers incrustants que
contribueixen a fixar el substrat;
puntualment també podem trobar-hi
gasteròpodes i lamel·libranquis.
Aquesta colonització ecològica de
l’espai configura una matriu grollera,
menys fangosa i més sòlida 
com a substrat futur per a implantar
l’escull.

Des d’un punt de vista ambiental és
una zona de gran producció, amb
onatges i corrents que afavoreixen la
formació dels rodòlits.

La tercera etapa configura el nucli de
l’escull format per grosses colònies
coral·lígenes, principalment per la
família dels Faviidads, amb forma de
bolet i de mida entre els 40 i 50 cm, 
i per altres algues de menor
importància, com Porites i Mussismilia.
Els Faviidads, d’aspecte rugós, 
més o menys compactes i de
morfologia esferoïdal, creixen 
recolzats els uns contra els altres
deixant espais intercoral·lins que 
són reomplerts per llims calcaris, 
els quals contenen organismes més
petits, com els lamel·libranquis 
i gasteròpodes.
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Punt geològic 1.La invasió marina
Sant Salvador de la Calçada (Gelida)

Com arribar-hi?

Aneu a Gelida fins a l’estació de

Renfe. Seguiu el camí fins al barri

de Sant Salvador. Passeu el pont

que travessa el riu Anoia i a mà

esquerra trobareu una pista que

segueix la llera del riu Anoia per

enfilar-se al torrent de la Rierussa.

Seguiu el camí que travessa la riera 

i remunteu el camí, a uns 550

metres, observareu el contacte

continental inferior i la transgressió

marina ben visible en el marge de

les vinyes. 

A la vinya de Can Duran, barri de Sant

Salvador de Gelida, hi podem observar

el contacte entre els materials del

complex continental inferiors i l’inici

d’una pulsació o transgressió marina.

Els materials argilosos de color vermell

intens són sobtadament coberts al seu

damunt per materials de coloració

grisosa d’origen marí. Aquest contacte

també el podem apreciar en el marge

dret al llarg de l’autopista AP-7 sentit

Vilafranca, entre la població de Gelida

i el barri de Sant Salvador de la

Calçada i, més enllà, en el Pas de Piles

(Sant Sadurní d’Anoia).

El mar penedesenc era un mar

d’aigües tranquil·les, somes i

transparents amb una fondària d’entre

50 a 100 metres. Aquest fou un mar

interior abrigat entre ambdues

serralades, la del Litoral i la del

Prelitoral, que propiciaren la formació

d’estructures biològiques complexes,

com els esculls coral·lígens. 

Les noves condicions ecològiques

feren possible la formació d’almenys

dues estructures d’esculls: els esculls

en franja, localitzats en el sector

septentrional de la conca, i els esculls

en placa, d’estructura arrodonida i més

allunyats de la costa, localitzats

damunt dels blocs emergents de

Vilobí, Pacs i Sant Sadurní d’Anoia.

Els esculls en placa eren estructures

coral·lígenes modestes i s’implantaren

damunt de les estructures més alçades

de la depressió. Són formacions

adossades a la línia de la costa i

ocupen una posició interna a la conca.

Són esculls poc desenvolupats per

manca d’un talús marí pronunciat, uns

20 metres com a molt, fet que

propiciaria un ambient d’aigües més

somes, de poca oxigenació i amb

manca de nutrients. Aquestes

condicions extremes propiciarien un

tipus particular d’escull que es localitza

freqüentment a l’Alt Penedès, en

indrets com Sant Sadurní d’Anoia i

Sant Pau d’Ordal. Són esculls aïllats i

de dimensions petites, de l’ordre d’1 a

5 quilòmetres d’extensió i d’una alçada

de 2 a 5 metres.

Un bon exemple d’aquest tipus

d’escull el trobem a les rodalies de

Sant Sadurní d’Anoia.

Punt geològic 2.Esculls coral·lígensde Sant Sadurní d’Anoia
Nucli urbà de Sant Sadurní d’Anoia

Com arribar-hi?

Preneu la carretera de sortida de

Sant Sadurní sentit Vilafranca del

Penedès. Entreu al darrer carrer del

marge esquerra de la vila. Del mig

del carrer parteix un camí en sentit

sud entre vinyes abandonades i

conrreus del Serralet que ens porta,

a uns 200 metres, fins una antiga

cantera envoltada de ginestes. De

fet, aquest és l’escull que localitzà el

paleontòleg i canonge Jaume

Almera i Angelis d’Ossat el 1898.

I T I N E R A R I S
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Vinya de Can Duran, on podem veure el contacte
continental-marí.



Les condicions ambientals que

permeten aquest desenvolupament

coral·lí són el d’aigües ben clares, 

ben il·luminades i riques amb

nutrients. El seu procés destructiu

acostuma a ser per l’acció 

biològica. Les colònies de Faviidads 

i Poritidads són fortament 

perforades pels mol·luscs, serpúlids 

i lamel·libranquis. 

La quarta etapa de l’escull culmina, 

en el seu nucli més alt, amb un domini

de Mussimilia, formant una veritable

zonació coral·lina des de la base 

fins al sostre, fàcilment observable 

per una substitució del Faviidads per

les colònies de Mussimilia, 

de morfologia ramosa i d’aspecte 

més esponjós.
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Aquestes colònies ramificades 

són una adaptació i colonització 

més agressiva en un medi abundant 

de fang. Conjuntament amb 

Mussimilia també hi trobem 

hidrozoos del grup dels Mil·lepòrids,

ambdós ben adaptats a entorns

fangosos i desenvolupant formes

planes de creixement, que acabaran

aclimatant l’escull com a organismes

dominants. 

Com hem vist, els esculls 

coral·lígens són formacions

biològiques amb una gran diversitat

d’organismes, res a veure amb 

d’altres indrets marins més profunds 

i arenosos, com en la plataforma

terrígena.

Punt geològic 3.Entorn de plataformaterrígena i fons de badia(Torrent de Can Torrents)Entre la zona d’influènciade la costa i zones de majorprofunditat de la badia
Nucli urbà de Gelida

Com arribar-hi?

Es parteix del camp de futbol de la

població de Gelida. Se segueix el

camí que parteix de l’extrem dret

del camp. Seguiu uns 150 metres, 

i just quant comença a enfilar-se,

preneu el camí que us apareix a la

dreta i baixa pel torrent amb un fort

pendent. Arribareu fins a la 

vessant d’un altre torrent anomenat

torrent de Can Torrents on hi

trobareu una gossera. Quan s’acaba

el tancat de la gossera, voregeu-la 

i endinseu-vos per un camí molt

feréstec que trobareu a mà dreta.  

A uns 130 metres, entre pins 

i matolls observareu, en sentit 

cap al fons del torrents, 

una placa sorrenca d’uns 

33 x 15 metres, lleugerament

ondulada i inclinada. Aquesta 

és la plataforma terrígena.

La riera de Can Torrents, al llarg del

temps, ens ha fet un rentat dels

sediments plàstics que hi havia a la

llera del torrent deixant al descobert

uns materials més arenosos i endurits,

I T I N E R A R I S
vestigis de fons marins. La seva

superfície és lleugerament ondulada

amb una presència més aviat pobre

d’organismes. Trobem les conquilles

de bivalves, restes de lamel·libranquis,

closques d’equinoderms i conxes de

gasteròpodes. Els elements biològics

són dispersos, fragmentats i molt

alterats, la qual cosa ens indica que

són materials arrossegats pels corrents

marins i allunyats de la àrea de

producció.

Un racó misteriós que permet al

visitant deixar–se submergir i nedar

damunt de la superfície reclinada i

ondulada del fons marí, entre la costa

i el fons de badia.

Ambients de fons de 

badia 

Damunt de la plataforma terrígena

observem una pared d’uns 

12 metres d’alçada de materials molt

més plàstics de color gris, propis de

les zones més profundes de la badia,

com lutites i margues de coloració

grisa, blava i verda, intercalades amb

nivells arenosos fortament carbonatats.

Aquests són els dipòsits marins 

més característics i fàcilment

reconeguts en el nostre paisatge

penedesenc. Es poden observar

fàcilment en els talussos descoberts

per l’acció del riu Anoia, davant 

Les Cases Noves (Gelida) i al tram

més baix dels dipòsits del talús 

Can Raimundet a Sant Llorenç

d’Hortons.
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Escull de Sant Sadurní. Capa superior amb
Mussidad i inferior més porosa amb Faviidads. 

LLU
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Detall d’una colònia ramosa de Mussismilia.

Ter
esa

hr

Plataforma terrígena del torrent de Can Torrents.



trobat a Can Juncosa (Gelida) 

i el d’una resta vertebral de 

balena Cetotherium trobada 

a Sant Llorenç d’Hortons i dipositada
en el Museu del Seminari Conciliar 
de Barcelona 

D’altra banda, al Museu Vicenç 
Ros de Martorell hi trobem una 
dent del gran tauró depredador
Charcharocles. 

Punt geològic 4.Fi de la transgressiómarina. Les aigüesreculen cap el Vendrell
Carretera de Gelida en direcció 
a Sant Llorenç d’Hortons 
(BV-2249)

Com arribar-hi?

Abans d’arribar a la població de
Sant Llorenç d’Hortons, passat el
km. 5 de la carretera BV-2249
trobareu una pista (GR-5), just
abans d’una corba molt tancada a
mà dreta, seguiu-la fins al trencall
que us portarà a la Masia de Can
Mata. Abans d’arribar a la masia
preneu una pista a mà dreta, en mal
estat, que segueix en sentit cap al
traçat de la línia del tren d’alta
velocitat AVE. Arribem a un fort
pendent, el baixem i seguim la pista
de l’esquerra fins la llera del torrent
de Can Raimundet.

Les condicions de retrocés de les aigües
van afavorir zones subaquàtiques 
de ventalls costaners, és a dir, la
penetració de sediments procedents
del prelitoral dins de les aigües
marines que recobririen els antics
sediments de fons de badia. Aquestes
condicions de major continentalitat 
són ben visibles a les parets del talús
de Can Raimundet en el seu pas per 
la riera de la Rierussa. 

D’un entorn de fons de badia, ric en
llims i argiles i de coloració blava en el
tram baix del talús de Can Raimundet,
passem a unes condicions, cada cop
de major aport detrític, més pròpies
d’ambients de zones de planures
submergides, com en els deltes i
estuaris, visibles en el tram més alt 
del talús.
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Argiles blaves de fons de badia en els talussos de
les Cases Noves.
Naturalment, en el fons marí hi trobem
una fauna de vertebrats, avui dispersa
en diferents museus. Aquest és el cas
de les restes del sireni Metaxitherium

catalaunicum exposat en el Museu de
Vilafranca.

Els sirenis són un grup curiós 
de mamífers emparentats amb els
proboscidis (grup actual dels
elefants) però ben adaptats 
a la vida aquàtica. De cos 
fusiforme, amb els membres
anteriors transformats en aletes 
i sense membres posteriors. Els seus
representants actuals són els
dugong i manatins. 

El seu descobriment fou força
curiós. Les restes varen ser trobades
per Jacint de Moulin a Mas Romeu
(Vilafranca del Penedès) mentre
realitzava la cartografia de la
província de Barcelona, el 1869.
Jacint de Moulin no pogué 
endur-se-les per l’oposició ferma del
propietari dels terrenys. Aquestes
restes foren oblidades en una quadra
de la casa núm. 3 del carrer de la
Fruita de Vilafranca, propietat del
Sr. Mullol de Mas Romeu. L’any
1936 la mestressa de la casa ho
comentà al canonge i paleontòleg
vilafranquí Lluís Via i, finalment,
l’any 1944, es dipositaren al 
Museu de Vilafranca. 

Altres restes més fragmentades i
aïllades ens permeten conèixer la
variada fauna de vertebrats. És el cas
del dofí del gènere Eurhinodelphis

LLU
ÍS R

IUS

Talús de Can Raimundet. 

Podem observar sediments rics amb
llims, intercalats amb dipòsits de
graves i conglomerats més ocres que
ens testimonien un ambient de planura
del marge costaner. Molt distint de les
argiles plàstiques i verdoses de la base
del talús d’ambient marí profund de
badia. 

El retrocés de les aigües i les
condicions més continentals 
s’imposen definitivament a l’Alt
Penedès. Els torrents de la Rierussa
ens han ajudat a deixar al descobert
aquest episodi de transició en 
almenys dues pulsacions per donar
pas, definitivament, als dipòsits
plenament continentals reconeixibles
en la zona de Masquefa, Hostalets 
de Pierola i Piera.

Just a sobre de la Rierussa trobem 
la masia de can Raimundet,
documentada des de 1513 però de 
ben segur existent des de més antic. 

Al peu de la masia, a la llera de la
Rierusssa, es conserva una petita joia
de la història i de l'aprofitament humà
dels recursos geològics: la pedrera de
can Raimundet. Aquesta pedrera
aprofita l'aflorament rocós propiciat
per l'erosió de les aigües de la riera 
i que alhora dóna lloc a una bonica
cascada. En aquest aflorament podem
veure clarament les traces del procés
extractiu al marge esquerra de la riera,
amb els senyals dels tascons utilitzats
per arrencar les pedres, els retalls 
de la roca en forma de L, característics
de les pedreres, i un gran carreu 
a mig extreure, envoltat del solc
d'extracció.
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Una mica d’història...

Qui va extreure la pedra? Quan?

Quanta? On es va utilitzar? 

Precisament la resposta a la quarta

d'aquestes preguntes ens permet

descobrir la de les altres tres. La pedra

de can Raimundet va ser utilitzada en

l'obra romana del Pont del Diable,

construït sobre el Llobregat, al límit

dels termes municipals actuals de

Martorell i Castellbisbal, cap a l'inici 

del segle Ir., i per a la talla d'un

mil·liari, descobert a les excavacions

arqueològiques de Santa Margarida 

de Martorell, amb una inscripció 

que es pot datar entre els anys 350 

i 353.

A la pedrera de can Raimundet podem

veure com l'aparent insignificança d'una

pedra retallada i d'unes marques de

tascó a la vora de la Rierussa contenen

una autèntica lliçó de l'aprofitament

humà dels recursos naturals, de la

historia del territori i de la tecnologia.

Les arenites bioclàstiques emprades en

la fonamentació i l’arc honorífic, i en

l’estrep occidental de l’obra romana del

pont, provindrien de la pedrera de Can

Raimundet a Sant Llorenç d’Hortons.

En aquests lloc s’observen actualment

treballs d’extracció antics d’una tècnica

equiparable als descrits a Olèrdola.

Lluís Rius i Alfred Mauri
Vista del front de pedrera de Can Raimundet 
i del carreu que es conserva sense completar-ne
l’extracció.
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