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ADVERTIMENT PREVI

A l´igual que en altres ocasions, en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I
MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les
parades i filloles. 

Pel que fa al recorregut de l’itinerari, cal dir que la seva major part s’efectuarà per camins que
es troben en bon estat de conservació. Tot i així, aquest recorregut caldrà efectuar-lo totalment
a peu.  

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a la natura, al
llarg de tot el recorregut. I tanmateix, caldrà tenir un màxim respecte als conreus que es vagin
trobant al llarg del recorregut.

BREU INTRODUCCIÓ GEOLÒGICA

El recorregut de l´itinerari que ara presentem discorrerà, en la seva totalitat per la Depressió
Geològica de l´Ebre (i més concretament pel seu sector corresponent a la seva Depressió
Central). 

Al llarg del recorregut, s´aniran trobant afloraments dels materials cenozoics que reblen la
depressió per aquests indrets. No cal oblidar que la comarca del Bages es troba totalment
situada, dintre d´aquesta depressió. Així, per arreu, afloren els materials cenozoics de l´Eocè
Superior i de l´Oligocè.  Per d´altra banda, pel que fa a aquests materials cal dir que son
eminentment continentals. Entre aquests materials trobarem afloraments de calcolutites i gresos
de tonalitats entre rogenques i brunes, sovint amb presència de paleocanals. Tots aquests
materials formen part de la Formació Artés, però amb una clara transició amb la Formació
Solsona, en tot el recorregut de l´itinerari.  No cal oblidar que la primera s´ha originat a partir de
l´erosió del Sistema Mediterrani (i que els sediments originats són de tonalitats rogenques);
mentre que la segona s´ha originat a partir de l´erosió del Sistema Pirinenc (i que els sediments
originats tenen tonalitats grogues i brunes).

Per d´altra banda, de vegades, ocasionalment sobre aquests materials, es situen els materials
detrítics recents del Pleistocè i de l´Holocè (les terrasses fluvials de les rieres i barrancs, molt
heteromètriques i el depòsits de vesant).  Aquests materials no sempre es troben cartografiats
(precisament, no ho estan a la zona per on discorre aquest recorregut). 

També cal dir que tots aquests materials que hem esmentat abans, els de l´Eocè i els de l´Oligocè
, tenen un clar  cabussament generalitzat cap al NW, entre 4 i 8 graus. També cal dir que als
sectors orientals i septentrionals  del recorregut de l´itinerari, es troba un sinclinal lax, de
direcció WNW-ESE; es tracta del Sinclinal de Puig-reig, Tot això es pot veure als ESQUEMES
1 i 2.



ESQUEMES 1 i 2
ESQUEMES GEOLÒGIC I TOPOGRÀFIC DEL SECTOR DEL RECORREGUT DE L¨ITINERARI 

Extrets del MAPA GEOLÒGIC i del MAPA TOPOGRÀFIC DE CATALUNYA, de l´ICGC
Pel que fa als materials són de l´Eocè i de l´Oligocè, segons la llegenda son:

POmlg (tons ocres). Calcolutites, limolites, gresos (amb conglomerats) de tons ocres. Oligocè Inferior,
Trànsit de la Formació Artés a la Formació Solsona 

Q (gris). Materials detrítics de l´Holocè
Per d´altra banda, aquesta zona es troba afectada per un sinclinal (el Sinclinal de Puig-reig),

molt lax que la creua pels sectors orientals i septentrionals de WNW a ESE

BREU INTRODUCCIÓ GEOGRÀFICA

La totalitat del recorregut d´aquest itinerari es desenvoluparà per la Catalunya Central, per la
comarca del Bages; concretament per l´actual terme municipal de Navàs, tot i que per l´antic
terme de Sant Cugat del Racó, el qual formava part del terme de Castelladral.

Això és, el recorregut es desenvoluparà pels sectors septentrionals de la comarca abans
esmentada.  Per d´altra banda, el recorregut també es desenvoluparà íntegrament pel Geoparc de
la Catalunya Central, Efectivament, el terme municipal de Navàs es troba totalment situat dintre
de l´esmentat geoparc. 

OBJECTIUS FONAMENTALS

Els objectius generals del present itinerari, es centraran en els següents aspectes geològics.

1.- Observació i reconeixement de l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre o
Conca Geològica de l´Ebre  (i més concretament del seu sector de la Depressió Central), per la
qual circularà al llarg de tot el recorregut d´aquest itinerari.  

2.- Es reconeixeran els materials cenozoics que constitueixen el rebliment de la
Depressió Central, per aquests indrets. Així, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari, es trobaran
afloraments dels materials de l´Eocè i del trànsit de l´Eocè a l´Oligocè. La major part d´aquests
materials, en aquest trajecte seran continentals, d´origen fluvial. Així veurem nivells de



calcolutites i gresos de tonalitats rogenques i de tonalitats brunes, als trams fluvials. Tots aquests
materials pertanyen es situen a la zona de transició de la Formació Artés amb la Formació
Solsona. Els materials d´aquesta darrera formació, son els quins predominen cal al NW, fora ja
de la comarca del Bages.

3.- Observació dels materials cenozoics recents, del Pleistocè i de l´Holocè, els quals
constitueixen les terrasses dels diferents barrancs.  Tot i que també trobarem depòsits de vessant,
d´origen clarament gravitacional. Molt sovint, aquests materials no es troben representats al
mapa geològic.

4.- Reconeixement del Geoparc de la Catalunya Central, per on es desenvoluparà la
totalitat del recorregut de l´itinerari. 

5.- Observació de diversos indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Geològic, que es
vagin trobant al llarg del recorregut de l´itinerari. Dintre d´aquest context, cal fer esment dels
que hem denominat blocs itinerants, despresos dels abundants paleocanals. 

6.- Observació de diferents indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Miner, que es
vagin trobant al llarg de tot el recorregut de l´itinerari. 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

No coneixem cap antecedents bibliogràfic, relatiu a altres itineraris geològics que discorrin per
aquests indrets de la Catalunya Central, ni del Geoparc. Així, el que ara presentem constitueix
una primícia.  

Com antecedents de caire general, corresponents als trets geològics bàsics, considerarem els
treballs de: GUIMERÀ et altri (1992), així com el de RIBA (1976), ambdós relatius al conjunt
dels Països Catalans. Dintre d’aquest context, també farem esment del treball monogràfic de
COLLDEFORNS (1986), corresponent a la geologia de la comarca del Bages. Per d’altra banda,
també farem esment d’altres treballs com són els següents: MATA-PERELLÓ (1986) i RIBA et
altri (1967). 

Dintre dels antecedents mineralògics, corresponents als indicis per on discorrerà l’itinerari,
farem  esment d’un antecedent mineralògic general, referit a l’àmbit de Catalunya: MATA-
PERELLÓ (1991). Igualment es pot esmentar el treball de MATA-PERELLÓ i
COLLDEFORNS (1988), de referit a la pròpia comarca del Bages, per on discorrerà aquest
recorregut.

Tots aquests treballs, i d’altres, es trobaran relacionats a l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES
BIBLIOGRÀFIQUES, al qual ens remetem.

RECORREGUT DE L´ITINERARI

Es tracta d´un recorregut totalment experimental, que podrà servir de base per a altres
recorreguts que farem per aquests indrets. De qualsevol forma, farem un recorregut d
´aproximació, des de la carretera BV-4235 (que uneix Navàs amb Viver i Serrateix), amb el Pla
de Sant Pere. Tot seguit, farem una sèrie de filloles entorn d´aquest darrer indret.   Tot això, es
pot veure també, al recorregut de wikiloc que ara adjuntem: https://ca.wikiloc.com/rutes-
senderisme/itinerari-geologic-pels-voltants-del-pla-de-sant-pere-sant-cugat-del-raco-navas-



geoparc-de-la-catal-103063600  

Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT (del qual n´hem
adjuntat dues versions).  Així, es pot veure que el recorregut tindrà una longitud d´uns 4´70 Km
aproximadament, a través del qual es faran quatre aturades.  El recorregut començarà a una
alçada de 471 metres, per les immediacions, per a baixar fins als 411 metres. A partir d´aquí,
anirà pujant lleugerament, arribant finalment fins als 512 metres, per les immediacions de l
´Alzina, prop d´on finalitzarà el recorregut. ESQUEMES 3, 4 i 5.

ESQUEMA 3. MAPA 1 DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI
(Mapa SATÈL·LIT - ORTOFOTO, ICGC)

ESQUEMA 4. MAPA 2 DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI
(MAPA TOPOGRÀFIC DEL ICGC)

ESQUEMA 5. PERFIL DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI



DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie d
´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi donarem
una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També indicarem el terme
municipal i la comarca on es troba.

Per d’altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número del mapa
topogràfic a escala 1:50.000, on es troba situada la parada considerada.  En aquesta ocasió sols
utilitzarem un full, concretament el 331 (o de Puig-reig, també dita de Navàs).    

Així, el recorregut de l´itinerari, amb les deu aturades que correlativament es faran, serà el
següent.

PARADA 1. INICI DEL CAMÍ DE LA CARRETERA BV-4235 AL PLA DE
SANT PERE, (terme municipal de Navàs, antic terme de Sant Cugat del Racó i
antic terme de Castelladral, comarca del Bages). (Full 331). Alçada 445 m. 

El recorregut d´aquest itinerari, ens caldrà començar-lo a tocar de la carretera de Navàs a
Viver, el vial BV-4235. Seguint aquesta carretera, per les immediacions del seu Km 3´2 – 3
´3, trobarem a l´esquerra un trencall, amb dues retolacions (una de fusta indicant “Sant Cugat
del Racó”; i una altre metàl·lica, de llauna, a uns 20 metres de la primera, indicant. “Pla de
Sant Pere, Ca l´Estruch, l´Alzina, la Sala i l’Espinalt). Ens caldrà agafar aquest camí, fen una
aturada molt aviat, a uns 100 metres del començament.

En aquest curt trajecte, hem trobat afloraments dels materials continentals de la Formació
Artés. Hem vist nivells de gresos i de calcolutites de tonalitats rogenques, lleugerament
brunes, per la proximitat dels afloraments de la Formació Solsona..

Des d´aquest indret, mirant cap al SSW, es pot fer una bona observació dels sectors
meridionals de la comarca del Bages, amb els típics “relieves en cuesta” per tot arreu, També
es pot veure enlairada la Torre de Castellnou de Bages, i mes enllà els relleus difosos (per la
borina) de Montserrat. FOTOGRAFIES 1 i 2.

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1
Plafó indicatiu del camí que es dirigeix cap el

Pla de Sant Pere

FOTOGRAFIA 2. PARADA 1
Al fons, la Torre de Castellnou i els relleus de

Montserrat



PARADA 2. INMEDIACIONS DEL PLA DE SANT PERE, RESTES DE
L¨ESGÉSIA DE SANT PERE DE LES CIGALES, (terme municipal de Navàs,
antic terme de Sant Cugat del Racó i antic terme de Castelladral, comarca del
Bages / terme municipal de Viver i Serrateix, comarca del Berguedà). (Full
331). Alçada 485 m. 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut pel camí (en molt bon estat) que
es va dirigint cap al Pla de Sant Pere. Ben aviat, trobarem un trencall per la dreta, que es
dirigeix cap al NW. Poc després arribarem a un altre trencall per l´esquerra (sense cap més
indicacions que els noms de tres cases en un cartell de fusta). Posteriorment, despès d´unes
pujades, arribarem a l´indret d´on surt per l´esquerra, el camí de Ca l´Estruch, que haurem de
deixar. Així, ens caldrà seguir per la dreta, anant cap al Pla de Sant Pere (i també cap a l
´Alzina, la Sala i l’Espinalt. Finalment, en arribar al primer lloc esmentat, al Pla de Sant
Pere, farem la segona aturada del recorregut d´aquest itinerari, a uns 2´8 Km de la parada
efectuada anteriorment.

En aquest llarg trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials que hem esmentat al
recorregut anterior. Hem vist nivells de calcolutites i de gresos, de tonalitats de rogenques a
brunes, les quals pertanyen a la Formació Artés. Sovint, es fan palesos potents paleocanals,
farcits amb gresos i amb conglomerats, entre aquests materials.

Aquí, prop d´on hi ha les restes de l´església romànica de Sant Pere de les Cigales, es fan
palesos diferents afloraments de paleocanals, tant a la part baixa (al mateix pla) com als
turonets propers (on hi ha la Cova del Lladre). FOTOGRAFIES 3 i 4.

FOTOGRAFIA 3. PARADA 2
Aflorament dels gresos que reblen paleocanals al

Pla de Sant Pere

FOTOGRAFIA 4. PARADA 2
Paleocanals de les immediacions de la Cova del

Lladre

PARADA 3. CAMÍ DEL PLA DE SANT PERE CAP A L¨ALZINA, LA
SALA I L¨ESPINALT. BLOCS ITINERANTS, (terme municipal de Navàs,
antic terme de Sant Cugat del Racó i antic terme de Castelladral, comarca del
Bages). (Full 331). Alçada 481 m. 

Desprès de fer l´aturada anterior, cal seguir el recorregut cap a les properes cases de l´Alzina,
de la Sala i de l´Espinalt. Seguint el camí, aviat farem una aturada, prop d´uns blocs
itinerants. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns quatre cents metres,
aproximadament.



En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials que hem esmentat als
recorreguts anteriors. Així, hem vist nivells de calcolutites i de gresos de tonalitats rogenques,
lleugerament ocres. Aquests materials pertanyen a la Formació Artés, però es localitzen prop
del contacte amb els materials de la Formació Solsona. Tot plegat, aquests materials es situen
al trànsit de l´Eocè Superior a l´Oligocè Inferior. Sovint, es fan palesos diversos paleocanals,
molt sorrencs, entre aquests materials.

En aquest lloc, es fan palesos uns enormes blocs itinerants (o blocs erràtics). Es tracta de
fragments d´antics paleocanals, reblerts amb nivells de gresos.  FOTOGRAFIES 5 y 6.

FOTOGRAFIES 5 i 6. PARADA 3
Blocs itinerants (o blocs erràtics), procedents de l´erosió de paleocanals situats entre els afloraments

dels materials de la Formació Artés. Camí del Pla de Sant Pere a l´Alzina, la Sala i a l´Espinalt

PARADA 4. IMMEDIACIONS DE L¨ALZINA, CAMÍ DE LA SALA I DE
L¨ESPINALT, (terme municipal de Navàs, antic terme de Sant Cugat del Racó
i antic terme de Castelladral, comarca del Bages). (Full 331). Alçada 503 m. 

Desprès de fer l´aturada anterior, cal seguir el recorregut cap a l´Alzina (i també cap a la Sala 
i cap a l´Espinalt). En arribar a les immediacions de l´Alzina, farem una parada, la darrera d
´aquest itinerari. La farem a uns 1´4 Km de la parada anterior.

FOTOGRAFIES 7 i 8. PARADA 4
Conjunts de blocs itinerants (o erràtics) caiguts dels paleocanals situats entre els materials de la

Formació Artés. Relleu ruiniforme



En aquest recorregut, hem anat trobant inicialment, blocs erràtics semblants als de la parada
anterior. Es tracta de blocs caiguts dels paleocanals situats entre els materials de la Formació
Artés, erosionats i fragmentats. Aquest conjunt de blocs, constitueix un autèntic relleu
ruïniforme. Poc abans d´arribar a l´Alzina, haurem deixat per l´esquerra , el camí que es
dirigeix cap el Solé i cap a Sant Cugat del Racó. Seguint cap a l´Alzina, haurem trobat un
paleocanal, el qual ha estat treballat en la seva superfície superior. FOTOGRAFIA 9.

Més endavant, arribarem a l´Alzina, una interessant casa pairal del terme de Navàs.
FOTOGRAFIA 10. 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 4
Paleocanal farcit amb gresos, proper a l´Alzina

FOTOGRAFIA 10. PARADA 4
L´Alzina

EN AQUEST LLOC FINALITZA EL RECORREGUT DE L´ITINERARI . 
___________________________________________________________________
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