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Resum

En aquest treball es presenta la cartografia geològica 
de detall realitzada al massís de Sant llorenç del 
Munt, situat a la vora sud-est de la Conca Central 
Catalana, part oriental de la Conca de l’ebre. 
aquest massís va funcionar durant l’eocè mitjà-
superior com un delta aŀluvial alimentat pels relleus 
dels Catalànids. La zona cartografiada abasta 
des del contacte meridional amb els materials 
geològics de la Serralada Prelitoral de Matadepera, 
fins a les fàcies de plana deltaica de Mura, uns 10 
km més al nord-nord-oest. les litologies de la zona 
estudiada són principalment conglomerats amb 
interestratificacions de gresos. S’han caracteritzat 
cartogràficament per primera vegada les dues grans 
unitats conglomeràtiques de Sant llorenç del Munt: 
els conglomerats carbonàtics i els poligènics. els 
quatre principals nivells de conglomerat carbonàtic 
es reconeixen i cartografien per la totalitat del 
massís.

Paraules clau: delta aŀluvial, sistema aŀluvial, 
conglomerat carbonàtic, conglomerat poligènic, 
gres, Serralada Costanera Catalana (o Catalànids), 
Conca de l’ebre.

Abstract

The conglomerate of Sant Llorenç del Munt

In the present work we introduce the detailed 
geologic mapping of Sant llorenç del Munt, located 
in the south-east edge of the Catalan Central Basin, 
in the eastern part of the Ebro Basin. During the 
middle-upper Eocene, this massif was a fan delta 
fed by the reliefs of the Catalan Coastal Ranges. 
The mapped zone covers from the southern contact 
with the materials of the Catalan Coastal Ranges at 
Matadepera, to the delta plain facies at Mura, about 
10 km to the north-north-west. The lithologies of 
the studied area are mainly conglomerates with 
some alternating sandstones. For the first time we 
map the two different kinds of conglomerate from 
Sant llorenç del Munt: carbonate conglomerate and 
polygenic conglomerate. The four main carbonate 
conglomerate levels are tracked and mapped 
throughout the massif.

Keywords: fan delta, alluvial system, carbonate 
conglomerate, polygenic conglomerate, sandstone, 
Catalan Coastal ranges, ebro Basin.
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Resumen

Los conglomerados de Sant Llorenç del Munt

en este trabajo se presenta la cartografía geológica 
de detalle realizada en el macizo de Sant llorenç 
del Munt, situado en el borde sureste de la Cuenca 
Central Catalana, parte oriental de la Cuenca del 
ebro. este macizo funcionó durante el eoceno 
medio-superior como un delta aluvial alimentado 
por los relieves de los Catalánides. la zona 
cartografiada cubre desde el contacto meridional 
con los materiales de la Cordillera Prelitoral de 
Matadepera, hasta las fácies de llanura deltaica 
de Mura, unos 10 Km más al norte-noroeste. las 
litologías de la zona estudiada son principalmente 
conglomerados con interestratificaciones de 
areniscas. Se han caracterizado cartográficamente 
por primera vez las dos grandes unidades 
conglomeráticas de Sant llorenç del Munt: los 
conglomerados carbonáticos i los poligénicos. 
los cuatro principales niveles de conglomerados 
carbonáticos se reconocen y cartografían por la 
totalidad del macizo.

Palabras clave: delta aluvial, sistema aluvial, 
conglomerado carbonático, conglomerado poligé-
nico, arenisca, Cordillera Costera Catalana (o 
Catalánides), Cuenca del ebro.

Introducció

Objectius

Els antecedents cartogràfics de temàtica 
geològica a Sant Llorenç del Munt han estat 
representats a escala 1:50000 (Marín & lis, 
1946; alvarado et al., 1956; Peón et al., 1975a; 
ICC, 2005; ICC, 2006), i s’han ocupat de defi-
nir les grans unitats litoestratigràfiques. D’altra 
banda, en aquesta zona s’han realitzat estudis 
de caire sedimentològic i estratigràfic que han 
permès aprofundir en l’estudi de fàcies, ambi-
ents sedimentaris i arquitectura deposicional 
(Maestro, 1987, 1991; lópez-Blanco, 1991, 
1993, 1994, 1996, 2002, 2006; lópez-Blanco 
et al., 2000a, 2000b). Molts d’aquests treballs 

mencionen diferents nivells de conglomerats 
distingits a partir de la seva composició.

l’objectiu del present treball es centra a di-
ferenciar cartogràficament els dos grans tipus 
de conglomerats de la zona proximal del delta 
aŀluvial de Sant Llorenç del Munt, com a fu-
tura eina de correlació estratigràfica entre les 
diferents parts del sistema deposicional. Per 
a la seva confecció s’han hagut de definir les 
corresponents unitats litològiques amb caràc-
ter cronoestratigràfic.

Metodologia

Per tal d’aconseguir els objectius proposats 
ha calgut:

Revisar els antecedents bibliogràfics de la 
zona referits a cartografia geològica, estrati-
grafia i sedimentologia.

Definir les unitats litològiques cartografia-
bles amb valor cronoestratigràfic, partint de la 
base de les observacions i dades de camp.

Elaborar una cartografia geològica prenent 
com a base els ortofotomapes 1:5000 de la 
zona, presentada en aquest treball a escala in-
ferior. Aquesta cartografia s’ha dut a terme a 
partir del seguiment de camp exhaustiu de les 
capes representades.

Context geogràfic i geològic

el massís de Sant llorenç del Munt i Serra 
de l’obac es troba situat al marge sud-est de 
la Conca Central Catalana, part oriental de la 
Conca de l’ebre, i adossat a la Serralada Cos-
tanera Catalana. la zona d’estudi comprèn la 
part central del massís, entre les poblacions de 
Matadepera i Mura (fig. 1).

la depressió de l’ebre va funcionar com 
una important conca sedimentària al llarg del 
Cenozoic, i constituí la conca d’avantpaís de 
les diferents serralades que l’envolten: al nord, 
els Pirineus i, al sud, la Serralada Costanera 
Catalana.
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Figura 1. Situació geològica i geogràfica de la zona d’estudi.

Durant el Paleogen, la Conca de l’Ebre es-
tava connectada amb el mar obert per l’oest, 
en forma d’un ampli golf obert cap a l’atlàntic 
i tancat pels Pirineus, els Catalànids i la Serra-
lada Ibèrica. adossats a aquestes serralades es 
van desenvolupar una sèrie de ventalls aŀluvi-
als i deltaics, retreballats pel mar en les seves 
parts frontals.

els ventalls de la vora sud-est eren alimen-
tats pels materials erosionats de la Serralada 
Costanera Catalana, que constituïa un orogen 
de plegament reactivat per l’orogènia alpina i 

estructurat amb un sòcol Paleozoic i una co-
bertora Mesozoica.

a les parts proximals dels ventalls deltaics, 
s’hi van desenvolupar principalment dipòsits 
de blocs i graves. Cap endavant passaven a 
sorres, i constituïen les planes i els fronts del-
taics. Mar endins arribaven majoritàriament 
els sediments més fins, que formaven els pro-
deltes. a les parts internes i marginals del golf 
es dipositaven els sediments de plataforma 
(Maestro, 1987).

Durant l’Eocè mitjà-superior es va desen-
volupar el delta aŀluvial de Sant Llorenç del 
Munt (Maestro, 1987). la Serralada Costanera 
Catalana va constituir la seva àrea font, apor-
tant materials del Cambro-Ordovicià, Devo-
nià, Carbonífer i Mesozoic.

Els dipòsits que reomplen la vora SE de la 
Depressió Central Catalana en la zona de Sant 
Llorenç del Munt daten des del Paleocè fins a 
l’eocè superior (fig. 2).

El Paleocè es troba generalment discordant 
sobre el substrat triàsic. està representat per 
la formació Mediona (anadón, 1978). es trac-
ta de lutites vermelles-taronges amb freqüents 
horitzons de paleosòls i amb alguns conglo-
merats i gresos. Presenta una important bio-
turbació per Microcodium, així com abundants 
carbonatacions (calitxes, crostes calcàries, car-
bonats palustres i lacustres). S’han interpretat 
com a dipòsits d’origen fluviolacustre d’edat 
tanetià sup. - Ilerdià (anadón, 1978; lópez-
Blanco, 2006). Al sostre, s’hi troben paleosòls 
ben desenvolupats, que indi quen una forta atu-
rada sedimentària (anadón et al., 1985). a la 
zona de Sant Llorenç del Munt aflora de mane-
ra molt puntual a la riera de les arenes, algun 
centenar de metres més avall de la masia de 
Can torrella de Baix.

l’eocè inferior es troba representat per la 
formació Bretxes del Cairat (anadón, 1978). 
es tracta de bretxes amb intercalacions de 
lutites vermelles, i minoritàriament gresos i 
conglomerats amb clasts arrodonits (lópez-
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Blanco, 2006). els seus clasts són materials 
del Triàsic (Buntsandstein i Muschelkalk) i del 
Paleocè. A Matadepera apareixen alguns olis-
tòlits de carbonats del Triàsic, suposadament 
caiguts subaèriament per gravetat (anadón, 
1980). també es troben calitxes. el màxim 
gruix de la formació arriba als 200 metres a la 
vall del riu ripoll (lópez-Blanco, 2006). S’in-
terpreten com a dipòsits debris-flow acumulats 
com a producte de l’aixecament de relleus de 
materials triàsics, en una zona de clima tropi-
cal, amb la implicació de forts processos pedo-
genètics. L’edat de la formació és incerta, però 
es troba entre Ilerdià inf. - Cuisià (anadón, 
1978; lópez-Blanco, 2006). a la zona de Sant 
Llorenç del Munt aflora a l’esmentada vall del 
riu ripoll i a la riera de les arenes, al costat de 
la masia de Can torrella de Baix.

al Cuisià-lutecià es van dipositar els nivells 
de Can Sabater. es tracta de bretxes de clasts 
de pissarres i esquistos paleozoics. Van ser se-
dimentats quan van emergir els materials paleo-
zoics de la base d’un primer encavalcament ma-
jor (anadón, 1978; lópez-Blanco, 1994, 2006). 
Els nivells de Can Sabater afloren a uns 2 ki-

lòmetres al nord-oest de Sant Feliu del Racó, 
estratigràficament al damunt de la formació 
Bretxes del Cairat, i s’estenen des de la zona de 
Matadepera fins al riu Ripoll (Anadón, 1978).

al lutecià superior comença la sedimen-
tació dels primers nivells de conglomerats de 
Sant Llorenç del Munt. Prenen una direcció 
entre nord-oest i oest, i estan constituïts per 
clasts paleozoics i mesozoics. es tracta del 
primer desenvolupament d’un delta aŀluvial, 
amb les pròpies barres de desembocadura poc 
desenvolupades, que afloren prop del sector de 
Castellbell (Maestro, 1987). 

al lutecià-Bartonià es dipositen els nivells 
de Can farrés i de la torre, relacionats amb 
l’emplaçament de les làmines encavalcants de 
materials paleozoics de Can Sallent i Les Pe-
dritxes (anadón, 1978; lópez-Blanco, 2006). 
es tracta de bretxes de pissarres, esquistos i 
quars paleozoics adossats als encavalcaments. 
S’interpreten com a dipòsits de transport en 
massa dipositats enfront dels encavalcaments. 
Els nivells de Can Farrés afloren a la urbanit-
zació de Les Pedritxes i al nord de Matadepera, 
mentre que els nivells de la Torre afloren al sud-

Figura 2. Unitats litoestratigràfiques del Paleogen entre Collbató i Castellar del Vallès (a partir d’Anadón, 1978).
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oest de Vacarisses. els primers nivells s’interdi-
giten cap al nord amb els conglomerats de Sant 
llorenç del Munt, mentre que els segons també 
ho fan amb les fàcies de Vacarisses (Anadón, 
1978). A la zona cartografiada es poden obser-
var els nivells de Can farrés a la part sud-oest 
de la urbanització de Les Pedritxes.

Entre el Bartonià superior i el Priabonià in-
ferior es dipositen els nivells conglomeràtics 
més potents de Sant llorenç del Munt. es trac-
ta de conglomerats de ventall proximal, men-
tre que cap a conca es desenvolupa un impor-
tant sistema deltaic (Maestro, 1987). a la zona 
estudiada afloren extensament des del nord de 
Matadepera i fins a Mura.

lateralment, els conglomerats de Sant llo-
renç del Munt passen a dipòsits aŀluvials de 
gra fi: fàcies de La Salut i Vacarisses (al sud-
oest) i fàcies de Sant llorenç Savall (al nord-
est) (anadón, 1978; lópez-Blanco, 2006).

Parcialment sincrònics al delta aŀluvial de 
Sant llorenç del Munt se’n van desenvolupar 
altres dos, un a cada costat: el de Montserrat 
pel sud-oest i el de gallifa pel nord-est. amb-
dós van ser de dimensions més reduïdes, amb 
conques hidrogràfiques que drenaven zones 
localitzades dels Catalànids.

Unitats litològiques

A les parts proximals del delta aŀluvial de 
Sant Llorenç del Munt, s’hi distingeixen cinc 
unitats litològiques: bretxa pissarrosa, conglo-
merat carbonàtic, conglomerat poligènic, gres 
i limolita. Les tres primeres unitats han pogut 
ser representades a la cartografia.

Unitats litològiques del ventall proximal

Bretxa pissarrosa
es tracta d’uns nivells de bretxa lutítica i gre-

sosa de color vermell fosc a marró. té una tex-
tura entre matriu-sostinguda i clast-sostinguda. 
Els clasts són molt angulosos i heteromètrics, de 

diàmetres màxims entre 20 i 28 cm. la matriu 
és de sediments fins i sorres heteromètriques.

la litologia dels clasts és predominantment 
de pissarres i metarenites paleozoiques (Cam-
brià-Ordovicià), amb alguns quarsos filonians 
paleozoics (Cambrià-ordovicià).

Constitueix cossos de gruix d’ordre decimè-
tric a mètric i continuïtat frontal d’ordre hecto-
mètrica. els contactes són poc o no erosius i 
l’estructura interna és desorganitzada.

a partir de les característiques sedimento-
lògiques esmentades s’interpreten com a di-

Figura 3. Bretxa pissarrosa. es poden observar els clasts an-
gulosos i la matriu lutítica i sorrenca. La granulometria és he-
teromètrica i la composició predominantment pissarrosa. té 
una estructura interna desorganitzada. (referència d’escala: 
martell de 28 cm de llarg.)

pòsits de transport en massa disposats davant 
dels fronts d’encavalcament de materials pa-
leozoics, en un clima àrid. Corresponen als 
nivells de Can farrés (anadón, 1978). Cap a 
nord i nord-oest es van aprimant, esfilagarsant 
i interestratificant entre els sediments conglo-
meràtics del sistema aŀluvial.

Conglomerat carbonàtic
És un conglomerat de color gris, amb textura 

clast-sostinguda. els clasts són graves d’arro-
donides a subanguloses, amb uns diàmetres mà-
xims entre 4 i 100 cm. la matriu és sorrenca.
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la litologia dels clasts correspon majoritàri-
ament a carbonats mesozoics (fàcies Muschel-
kalk). També hi ha pissarres i metarenites pa-
leozoiques (Carbonífer i Cambrià-ordovicià), 
i en menor proporció: quars filonià paleozoic 
(Cambrià-ordovicià), carbonats paleozoics 
(Devonià), gres mesozoic (fàcies Buntsand-
stein), ignis paleozoics (Carbonífer-Permià), 
conglomerat paleozoic (Carbonífer), lidites 
paleozoiques (Carbonífer), bretxes paleògenes 
(formació Cairat, Eocè inferior) i lutites paleò-
genes (formació Mediona, Paleocè).

es troba disposat en cossos de 0,1 a 1,7 me-
tres de gruix i continuïtat lateral d’ordre mètric 
a decamètric. els contactes són erosius i l’es-
tructura interna és granodecreixent, amb estra-
tificacions horitzontals i creuades.

Segons les característiques sedimentològi-
ques explicades, s’interpreten com a dipòsits 

conseqüència de l’abundant matriu gres-lutí-
tica. Els clastes són més subangulosos i hete-
romètrics, i es poden trobar diàmetres màxims 
fins als 380 cm. Les litologies dels clasts són 
similars al conglomerat carbonàtic clast-sos-
tingut. Consti tueix cossos de 0,05 a 3,8 metres 
de gruix i continuïtat lateral d’ordre mètric a 
hectomètric. Els contactes són poc o no ero-
sius i l’estructura interna de desorganitzada a 
granocreixent. en funció de les seves caracte-
rístiques sedimentològiques s’interpreten com 
a materials dipositats a partir de fluxos cohe-
sius (debris flows) en moments d’avingudes 
torrencials, en un clima àrid.

Conglomerat poligènic
És un conglomerat de color vermell fosc, 

amb textura clast-sostinguda. els clasts són 
graves de subarrodonides a subanguloses, amb 
uns diàmetres màxims entre 5 i 160 cm. la 
matriu és sorrenca.

la litologia dels clasts és majoritàriament 
de pissarres i metarenites paleozoiques (Car-
bonífer i Cambrià-ordovicià) i de carbonats 
mesozoics (bàsicament fàcies Muschelkalk). 
En menor proporció també es troben: quars filo-
nians paleozoics (Cambrià-ordovicià), carbo-
nats paleozoics (Devonià), lidites paleozoiques 
(Carbonífer), conglomerat paleozoic (Carboní-
fer), ignis paleozoics (Carbonífer-Permià), gres 
mesozoic (fàcies Buntsandstein) i bretxes pale-
ògenes (formació Cairat, Eocè inferior).

es troba disposat en cossos de 0,2 a 2,2 me-
tres de gruix i continuïtat lateral d’ordre mètric 
a decamètric. els contactes són erosius i l’es-
tructura interna és granodecreixent, amb estra-
tificacions horitzontals i creuades.

Per les característiques sedimentològiques des-
crites s’interpreten com a dipòsits de barres fluvi-
als de rius trenats (braided) en un clima humit.

Interestratificats en els paquets de conglo-
merat poligènic es troben nivells de conglome-
rats matriu-sostinguts. el seu color és vermell 
ataronjat, com a conseqüència de l’abundant 

Figura 4. Conglomerat carbonàtic. es pot observar la textu-
ra gra-sostinguda i la matriu sorrenca. es troba ben cimentat 
i la composició del clasts és predominantment carbonàtica. 
també s’aprecia una organització interna granodecreixent. 
(referència d’escala: regle d’1 m de llarg.)

de petites barres fluvials de rius trenats (brai-
ded) en un clima semiàrid.

Interestratificats en els paquets de con-
glomerat carbonàtic, i al seu damunt es de-
senvolupen nivells de conglomerats matriu-
sostinguts. el seu color és ataronjat, com a 
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matriu gres-lutítica. els clastes són més suban-
gulosos i heteromètrics, i es poden trobar dià-
metres màxims fins als 200 cm. Les litologies 
dels clasts són similars al conglomerat poligè-
nic clast-sostingut. Constitueix cossos de 0,1 a 
2,5 metres de gruix i continuïtat lateral d’ordre 
mètric a hectomètric. Els contactes són poc o 
no erosius i l’estructura interna de desorganit-
zada a granocreixent. a partir de les caracte-
rístiques sedimentològiques esmentades s’in-
terpreten com a materials dipositats a partir 
de fluxos cohesius (debris flows) en moments 
d’avingudes torrencials, en un clima àrid.

Altres litologies
a banda de les parts més distals, cap al 

nord-oest, on predominen els materials sor-
rencs i lutítics, a la zona proximal també hi ha 
alguns nivells de gresos i limolites. es troben 
poc desenvolupats, i no s’han pogut represen-
tar a la cartografia.

Gres
el gres és de color vermell, a vegades amb 

graves aïllades. la mida de gra varia de sorra 

molt grollera a molt fina. A vegades és hetero-
mètrica, i pot presentar algunes graves de dià-
metres màxims fins als 25 cm.

es troba disposat en cossos de 0,1 a 0,8 me-
tres de gruix i continuïtat lateral d’ordre deci-
mètric a hectomètric. La base és transicional 
o erosiva, amb el sostre pla o ondulat, moltes 
vegades erosionat. l’estructura interna pot ser 
massiva o granodecreixent. També hi ha es-
tratificació paraŀlela, creuada o hummocky. a 
vegades es troben nòduls de carbonat (Calitx) 
i bioturbacions.

Les característiques sedimentològiques els 
permeten associar a dipòsits distals o margi-
nals a partir d’uns fluxos cohesius o tractius, 
en climes des d’àrids fins a humits.

Limolita
la limolita és de color vermell fosc. la 

mida de gra correspon a la fracció llim, a ve-
gades amb sorra de molt fina a fina. Hi ha poca 
argila o no en té.

es troba disposat en cossos de 0,1 a 0,8 me-
tres de gruix i continuïtat lateral d’ordre deca-
mètric a hectomètric. Els contactes són plans i 
no erosius o ondulats i amb truncacions. l’es-
tructura interna pot ser massiva, amb estratifi-
cació creuada de ripple o hummocky.

en funció de les seves característiques sedi-
mentològiques s’interpreten com el dipòsit de 
llims i sorres fines a partir de fluxos laminars 
(Sheet-flow) en moments de pluges fortes, en 
un clima àrid.

Els nivells conglomeràtics

en els relleus conglomeràtics del massís 
de Sant llorenç del Munt i Serra de l’obac es 
poden observar quatre principals ressalts ge-
omorfològics ben marcats, corresponents als 
quatre principals nivells de conglomerat car-
bonàtic. Entre cada ressalt hi ha un potent tram 
de conglomerat poligènic.

Figura 5. Conglomerat poligènic. es pot observar la textura 
gra-sostinguda i la matriu sorrenca. La mida dels clasts és he-
teromètrica i la composició poligènica. té una organització 
interna granodecreixent. (referència d’escala: regle d’1 m de 
llarg.)
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Les característiques litològiques dels ni-
vells de conglomerat carbonàtic fan que siguin 
més resistents a l’erosió que la resta de mate-
rials, alhora que són ben distingibles per co-
lor i textura. Donades aquestes particularitats, 
juntament amb la seva continuïtat estratigràfi-
ca, confereix al conglomerat carbonàtic un ca-

ràcter de nivell guia per tot el sistema aŀluvial 
proximal i fins a la zona marina (Fig. 7).

el primer nivell de conglomerat carbonàtic 
important correspon al cingle de la roca de les 
onze Hores, el segon al cingle de la font Sole-
ia, el tercer al cingle de roc Colom i el quart al 
cingle dels Òbits (taula 1). en els antecedents 
bibliogràfics són anomenats respectivament 
com a conglomerat carbonàtic de la seqüència 
de Peramola, de Manresa, de Mura i de Relli-
nars (Maestro, 1991) i com a C1, C2, C3 i C4 
(lópez-Blanco et al., 2000b).

Figura 6. Panoràmica nord-sud de Sant Llorenç del Munt, entre la carena dels Ginebrers i la Mola. Es poden observar els qua-
tre ressalts geomorfològics del massís, corresponents als quatre nivells de conglomerat carbonàtic (1: roca de les Onze Hores, 
2: font Soleia, 3: roc Colom, 4: els Òbits).

Figura 7. Mapa sintètic dels nivells de conglomerat carbonàtic 
de Sant Llorenç del Munt (vegeu la llegenda en la figura 8).

Figura 8. Llegenda de la cartografia geològica de Sant Llo-
renç del Munt.
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Discussió

a partir del reconeixement sobre el terreny de 
les principals unitats litoestratigràfiques de la part 
proximal del sistema aŀluvial de Sant Llorenç del 
Munt, es poden determinar els principals nivells 
conglomeràtics, que són autèntiques superfícies 
isòcrones. Les superfícies isòcrones més impor-
tants de la zona proximal corresponen a la base 
dels nivells de conglomerat carbonàtic. aquests 
nivells són perfectament identificables al camp 
i correlacionables en tota l’extensió del ventall 
proximal. La seva potència osciŀla entre els pocs 
metres i els 30, cosa que els fa suficientment car-
tografiables a escales superiors a 1:50000.

En la cartografia realitzada s’ha representat 
cadascun dels principals nivells de conglomerat 
carbonàtic i els secundaris més importants. els ni-
vells de conglomerat poligènic situats entre cada 
nivell de conglomerat carbonàtic s’han identificat 
mitjançant una tonalitat diferent de grisos.

Cap a la zona de Mura, els diferents nivells 
conglomeràtics s’esfilagarsen entre trams de 
gresos cada vegada més potents. S’interpreta 
com la zona de plana deltaica (Maestro, 1987).

a la mateixa riera de Nespres, aigües avall 
de Mura, afloren gresos i conglomerats en fà-

NIVELLS DE CONGLOMERAT CARBONÀTIC

   AQUEST TREBALL

 MAESTRO 1991 LÓPEZ-BLANCO MASSÍS DE SANT LLORENÇ SERRA DE L’OBAC
  et al. 2000b DEL MUNT

 Nivell de conglomerat carbonàtic Nivell C4 Els Òbits La Porquerissa
 de la seqüència de Peramola (seqüència de Vilomara)

 Nivell de conglomerat carbonàtic Nivell C3 roc Colom Collet estret
 de la seqüència de Manresa (seqüència de Sant Vicenç) 

 Nivell de conglomerat carbonàtic Nivell C2 font Soleia la Moleta
 de la seqüència de Mura (seqüència de Cal Padró)

 Nivell de conglomerat carbonàtic Nivell C1 roca de les onze Hores les foradades
 de la seqüència de rellinars

Taula 1. taula esquemàtica dels nivells de conglomerat carbonàtic de Sant llorenç del Munt.

Figura 9. Mapa de situació dels sectors de la cartografia.
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Figura 10. Cartografia geològica (primer sector).

Figura 11. Cartografia geològica (segon sector).

Figura 12. Cartografia geològica (tercer sector).

Figura 13. Cartografia geològica (quart sector).
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cies marines. S’interpreta com la zona de front 
deltaic (Maestro, 1987).

Conclusions

En la zona proximal del sistema aŀluvial 
s’han distingit cinc litologies principals: bretxa 
pissarrosa, conglomerat carbonàtic, conglome-
rat carbonàtic, gres i limolita. les tres primeres 
tenen l’entitat suficient per ser representades a 
la cartografia geològica que s’ha realitzat.

atenent a les relacions genètiques entre les 
diferents unitats i les fàcies que les representen, 
s’han pogut establir les superfícies isocrones més 
importants. Corresponen a la base dels nivells de 
conglomerat carbonàtic, perfectament cartogra-
fiables a escales superiors a 1:50000 i, per tant, 
molt útils com a nivells guia. Donada la seva 
continuïtat lateral, es poden utilitzar en tota l’ex-
tensió del ventall proximal fins a poder correla-

Figura 14. Cartografia geològica (cinquè sector)

Figura 15. Cartografia geològica (sisè sector).

cionar-los amb la seqüencialitat del registre marí 
(més enllà de l’objectiu del present treball).

els quatre principals nivells de conglomerat 
carbonàtic són: roca de les onze Hores, font 
Soleia, roc Colom i els Òbits. aquesta carto-
grafia documenta com aquests nivells es conti-
nuen cap a la serra de l’obac i es corresponen 
respectivament als cingles de: les foradades, 
la Moleta, collet Estret i la Porquerissa. Entre 
cada nivell de conglomerat carbonàtic hi ha un 
potent tram de conglomerat poligènic.

La naturalesa litològica i la disposició de 
les unitats estudiades determinen les particu-
lars característiques hidrogeològiques i espe-
leogenètiques del massís de Sant llorenç del 
Munt i Serra de l’obac. la circulació prefe-
rent de les aigües subterrànies es dóna a favor 
de les diàclasis i les superfícies d’estratificació 
dels materials conglomeràtics, i especialment 
a través de la densa xarxa de diàclasis que pre-
senten els nivells de conglomerat carbonàtic. 
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D’aquesta manera, la cartografia geològica re-
alitzada és també de gran utilitat per a la hidro-
geologia càrstica i l’espeleologia.

Agraïments

agraïm el suport i l’ajuda rebuda per tots 
els membres de la Unitat d’Estratigrafia de la 
uaB, en tot moment molt important i encorat-
jador per tal de dur a terme aquest treball.

Cal destacar l’entusiasme i el suport trans-
mès pels companys de muntanya de Sant llo-
renç del Munt, especialment del Centre excur-
sionista de terrassa.
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