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Notes per a la Geologia de la Comarca tortosina

per

J. R. BATALLER, Pbre.

La provincia de Tarragona es sens dubte de les rues interessants des

del punt de vista de la geologia essent moltes les novetats que es des-

cobreixen en les mes netites excursions; lee primeres noticies donades per

BAUZA i (iO.MBAU fbren reproduides, aclarides i rectificades per en MALLADA,

pero queda encara molt per estudiar, tan respecte a la geologia dinami-

ca com estratigrafica.

Transcribirn aqui els datos recollits en una exploraci6 verificada a la

regi6 cornpresa entre Hospitalet de l'Infant i Ampolla.

Aquesta zona es una de les mes despoblades de tota la comarca te-

nint una ratlla de costa de tins 29 km. que es la distancia que mitja que hi

ha entre Hospitalet i Ampolla: el poble de I'Ametlla de la Cala, antic

veinat de Perellb, es troba al peu del near a urns 12 i 17 kni. respectiva-

merrt de Ampolla i Hospitalet: el poble nratriu d'aquesta regi6 es Perell6

que dista d'Ampolla tins 8 kin. escassos i 30 kin. per carretera de Hospi-

talet.

L'extensi6 total d'aquesta comarca pasa de 150 krn.quadrats, des dels

pobles extrems d'Ampolla i Hospitalet fins al peu de les alteroses se-

rres que aillen aquesta comarca de Ies serres veines de Tortosa propia-

ment dita, Mora d'Ebre i Camp de Tarragona.

Aquesta zone es una extensa planura que suaument va pujant desde

el mar fins a les serralades del Coll de Balaguer,serra de Tivisa,calma del

Burgans, Serra de Card6 i Coll d'Alba: la fondArie no passa duns 6 km.

Segurament la despoblacib es tin factor degut a la falta d'aigues.

La constituci6 geolbgica del terreny estA amb relacib amb aquest fet,

doncs a mes d'esser escassa la mitja anyal pluviometrica, tins 550 turn.,

els conglomerate quaternaris compactes, les argiles i calices cretaciques

que recobreixen el sol, fa que I'aigua o s'escorre promptament o s'esco-

li per entre les escletxes de lee roques que formen la comarca, nodrint

torrents soterranies que van a parar at mar per camins desconeguts i que

no es veil el punt on emergeixen en car que els comarcants saben perfec-

tament els Ilocs de la costa on el aigua del mar es potable, es dir, dolca,

i anomenen dole; hem tingut ocasi6 de veure un d'aquests paratjes, pro-

per a la Punta de i'Aguila en el cretAcic coster.
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En el trajecte desde I'estaci6 d'Ampolla fins a 1 km. abans d'arribar
a Pere116, es troba una potenta formaci6 quaternaria que esencialment
consta d'aquests nivells: a) traverti, b) margues groguenques, c) argiles
roges amb palets, d) couglonlerats i bretxes calises molt dares.

La potencia d'aquests 4 nivells no es constant ja que l'erosi6 ha ac-
tuat i fet desapareixer algun Wells, quedant no obstant el basament de
conglomerats i bretxes.

Aquests dipbsits pugen doncs desde el nivell del mar fins prop de
Perell6 (140 in.) En les escarpes dels propers barrancs es pot veure les
formacions succesives que els integren:existint barrancs,com el Cap Roig,
que la Iinea ferrea, at costat del mar, ha tingut de salvar amb pons de
mes de 20 metres d'aiFaria.

Les variacions que s'han seguit en el temps de formaci6 no es poden
apreciar en tota la seva amplitut pero es trohen alguns punts molt tipics
que denoten les variades directions i naturalesa de les torrents que for-
maren aquesi s dip6sits: citem, per cas, el tall que es troba a la linea fe-
rrea de Tarragona a Valencia entre Ampolla i Ametlla en el km. 218,8.
Consisteix en un tallat de uns 7 in. d'alcaria sobre la via i a uns 10 m. es-
cassos sobre el nive;l del mar: sembla talment que existeixin manifestes
discordancies entre els sediments que el formen degut sens dubte a la se-
dimentaci6 entrecreuada.

Aqtiesta formaci6 queda estroucada per un illot de cretacic inferior
entre els km. 167 i 168 de la carretera de Castell6 a Tarragona i per la
part baixa junt al Isar en la Iinea ferrea des del km. 219,2 al 222,1 tenint
aquesta faixa una amplaria variable de 2 a 3 km.

Des d'aquest punt fins al kni. 238 queda recobert el cretacic per els
dipbsits quaternaris, comuns a les comarques ve'ines: per In part alta els
diposits arriben al pen de les serralades cretaciques que envolten la vail
fent un pronunciat entrant vers Pere116 i reduint-se mes i mes al apro-
par-se at Coll de Balaguer. El haver reconegut en els dos km. escassos
que hi ha entre una vessant i altra del Coll de Balaguer els dipdsits qua-
ternaris, junt at mar i separats de les formacions del Camp de Tarragona,
i de la zona de ('Ametlla, ens indueix a creure que aquesta regi6 experi-
menta gradual enfonsament ja que es molt probable que aquests dipbsits,
que encara es troben entre el cretacic i el mar formarien part dels man-
tells que s'extenen per els dos flancs i que avui es troben separats, pero
que en altres temps deurien continuar-se entre el morrot cretacic i el mar.
Un estudi mes detingut podria aclarir aquest dubte o hipbtesi que sentem
amb els pots datos que hem pogut cercar: en uns petits illots separats ja
de la costa per la erosiu i alguns submarins, es nota la seva constituci6
Esser, no conglomerats, sing cali4a cretacica i en canvi en alguns entrants
de la costa els dipbsits quaternaris de conglomerats tenen 3 i 4 m. d'es-
pessor al nivell del mar, cavats per la base per l'embat de les ones.
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En tota aquesta fornlaci6 quaternaria no hem pogut trobar mai cap

fossil i segons LANDERER, que atribueix aquests conglomerats al nliorcenic,

existeix on nivell interior argilbs anrh nomhro-es impressions de fossils

vegetals als que acompanyen la Cpclostoma etc^and i el Planerbis cras-

ser,, que molts.eOlegs considerer; pliocenics, perm donada la determiuaci6

de les eslreci.°., put dubtar-se que aquests dipo;it.> siguin uriocenics ja que

les que es cites pertanyen ju al ceocenic, ja al oligocenic, IIU'OCerriC i

fins al pliocenic coin per.exemple el Viburnum assirnile e-specie del plio-

cenic de Vaquieres. El no trobar-se ara cap fossil i haver-se perdut els

trobats per LANUERER fii que sigui impossible la soluci6 de la giiestib des-

de aquest pout de vista.

LI mantels cretkcic que voreja les extenses planures de Tortosa i

zona de Perellb queda reCobert per Ia formacio quaternaria, corn ja hem

indicat, fins una corn que a vegades passa del 200 metres, coin es pot

veure al pen del cams del Moat Caro per el barrnrc de Carreretes i al

Coll de Balaguer qne puja fins a mes de 1:1O metres.

De Perellb en direccio NO-SE very el star es presetita tin clap cre-

tkcic que aven4a fins el mar voltat per els dos flancs de diposits quater-

naris: en ell hem trobat varis jaciments de fossils. En el Coll de les

Forques, per sobre el nou tracat de la carretern apareixen uses capes

margoses groges on hem recnllit:

Heteraster ohlongus d'Orb

Terehratala praelonga Sow

sella Sow

moutoniarra d'Orb

Eschara sp.

Reficnlipora sp.

Octrea tube-culifera Koch-Dunk

Venus Col'omhi Land.

rertdoperana Leym

Panopaea neoconuensis (Leynl) d'Orb

.-tporrhai.,; extencn.s Land.

Phasianclla Cognandi? Land.

Seipula 1iliformis Sow

Pujant fins at cim del tin-6 de Roca Blanca, els materials van e.^sent

cada vegada rues calicos i passat ('antic tracut de In carretera els banes

sbn ju calicos this al cim desde on es divisa nn ilanoranla esplendit en

totes direccions, sobre el conjunt del delta de l'Ehre, les creixents serra-

lades que des del pen del roar arriben per Coil d'Alba a Punta de Cabra,

serru del Boix, portells de Card6, PIlt dels Bnrguns, moles de Tivissa i

Coll de Balaguer entre les quals sort I'alterus maciu de Llaveria.

Aprop d'una hermita en construccib que hi ha per sobre el jaciment
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apuntat i la carretera vella hem trobat en unes cali^es margoses impre-

sions de Ammonites Pailletteanus d'Orb, A. Ferurtdianus d'Orb, A. ef.

Guersanti d'Orb.

En el cami que va de Perello al mar, per la serra, es succeeixen en

uniforme repeticio una serie de banes caii4os i margoso^s en els n.ie no

hem trobat fossils pero en I'indret de C. Fundes aflora Lm bane duns 3
metres d'espessor integrat tot ell per orbitolines i al^nun mol-lu^c:

Orbitolina lenficularis Blumenbach

conoidea [yam.

/auira ^Ylorrisii.

A uns 2 Itm. del mar hem reconegut uns banes calip-dolomitics amb
gran abundencia de crinoideos.

Venen a continuacio banes calicos margosos .;ue al apropar-se al mar
tenen fortes desviacions, estant bastant dislocats i els que a pocs ^^ente-
nars de metres del mar presenten en llurs filadt^s impresions de ammonits.

L'orientacio general es de SO-NE dominant el busament al NO. Ac-
tualment aquests dipbsits son explotats per palastre de la via en el tra-
jecte d'Ametlla a Tortosa.

Barcelona , marF ]921.
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