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Interpretació paleogeo-

gràfica del planeta Terra 

a començaments del 

Pliocè. 

Font: Original 



En aquesta introducció s’exposa la informa-

ció clau per a la comprensió de tot el tre-

ball. Abans de saber com va ser el Pliocè al 

Baix Llobregat cal conèixer el temps que va 

ocupar aquesta època, els trets que la dis-

tingeixen d’altres, i el seu context. 

 
 

Introducció 

Apartats: 

+ El Pliocè 

+ El Pliocè a Catalunya 

+ El Pliocè al Baix Llobregat  
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El Pliocè és una divisió temporal de l’escala dels temps           

geològics que comença fa 5.332.000 anys i acaba fa 2.580.000 

anys. Junt amb el Miocè és una època que pertany al període 

Neogen, la segona etapa de la era Cenozoica.  

Dintre del Pliocè s’hi troven dues divisions temporals més: el 

Zancleà i el Piacenzià. 

La divisió temporal del Zanclià-Plasencià está marcada per un 

refredament global del clima, que implica el inici del procesos 

glacioeustàtics, que causaran la regressió marina del Plasencà. 

Què és el Pliocè? 

 

El Pliocè 

Interpretació paleogeo-

gràfica dels inicis del 

Pliocè durant la Crisi 

salina del Messinià. 

Font: Internet 

Cenozoic Quaternari   -2.580.000 anys 

   Neogen Pliocè -5.332.000 anys 

   Miocè -23.030.000 anys 

  Paleogen   -66.000.000 anys 

Taula on es mostra la 

data de començament 

del Pliocè, a més d’al-

tres etapes del Ceno-

zoic. 

Pliocè  Plasencià  -3.600.000 anys 

   Zanclià  -5.322.000 anys 

Taula on es mostren les 

dates de les dues divi-

sions temporals del 

Pliocè. 
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El Pliocè al Baix Llobregat: Introducció 

El Pliocè va heretar del Miocè una sèrie d’esdeveniments i ca-

racterístiques que han donat gran importància a la seva evo-

lució, sobretot per la gran diferència que hi ha entre els inicis i 

el final del Pliocè. Aquests antecedents son: 

+ Geogràfics:  

- L’impacte de la placa Europea i la placa Africana va tancar el 

Mar Mediterrani a finals del Miocè, i es va originar la Crisi sali-

na del Messinià. Just a principis del Pliocè s’obre el mar i tor-

na a inundar-se la conca del Mediterrani. 

- L’istme de Panamà no existia al Miocè, va ser durant el Plio-

cè que es va unir Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. Això no 

tan sols va donar lloc a fluxos faunístics, sinó que les corrents 

marines van ser alterades, cosa que va suposar un refreda-

ment lent i constant dels oceans. 

+ Oceanogràfics:  

- L’absència de casquets polars es traduïa 

en un nivell del mar molt superior. Els pro-

cessos glacioeustàtics que produïen els re-

fredaments del clima van provocar una gran regressió ma-

rina al Plasencià, als últims 3,6 m.a. 

+ Climàtics: 

- Les temperatures eren altes a principis del Pliocè, però al 

llarg del Pliocè es van anar refredant. Això va suposar que 

les franges climàtiques es desplacessin a latituds més bai-

xes, junt amb els biomes vigents. Els climes de finals del Pli-

ocè eren més similars actuals, i a la zona del Mediterrani era 

més sec. 

Antecedents del Pliocè 

Istme de Panamá vist a 

l’actualitat. 

Font: Internet 

+ Extra... 

La crisi salina messiniana 

La crisi salina messiniana 

va ser un esdeveniment 

traumàtic per a la Mar 

Mediterrània. Els seus 

sediments evaporítics da-

ten l’esdeveniment de fa 

5,96 Ma fins 5,33 Ma.  

El mar es va convertir en 

una conca endorreica en-

voltada per sediments 

evaporítics, drenada pels 

rius que hi desemboca-

ven, els quals també van 

erosionar més la llera per 

on hi fluïen, creant valls 

com la del Baix Llobregat, 

degut al canvi de la pen-

dent hidrogràfica.  

L'absència del mar va per-

metre que els animals 

terrestres s'endinsessin a 

la conca, però quan la 

conca va tornar a omplir-

se van quedar-se aïllats, 

coms els elefants nans de 

Sicília. 

Interpretació paleogeográfica 

de la Crisi salina del Messinià. 

Font: Internet 
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A Catalunya s’han  trobat nombrosos afloraments pliocènics, 

tant terrestres com marins. Aquests afloraments presen-

ten una fauna i flora molt variada que es dona actual-

ment a zones tropicals i subtropicals, ja que el clima que 

tenia Catalunya al Pliocè era com el que es troba actual-

ment a zones subtropicals, a causa de les temperatures 

més càlides que s’hi trobaven. 

Tenint en compte que aquest treball s’especialitza en el 

Baix Llobregat (una de les tres regions pliocèniques mari-

nes principals de Catalunya) s’hi fa una breu presentació 

de cadascuna d’elles a continuació. 

El Pliocè català 

 

El Pliocè a Catalunya 

Interpretació paleogeo-

gràfica de Catalunya fa 

3,5 milions d’anys. 

Font: original 

+ Extra... 

El camp dels ninots 

El camp dels ninots és un aflo-

rament pliocènic que es localit-

za a Caldes de Malavella, la Sel-

va.  Es tracta d’un aflorament 

terrestre singular, on s’han tro-

bat molts fòssils que demostren 

el clima subtropical del Pliocè. 

 

Tapir trobat al Camp dels Ninots. 

Font: internet 10 



El Pliocè al Baix Llobregat: Introducció 

Els afloraments pliocènics marins de Catalunya es tro-

ben fins desenes de kilòmetres enllà de la costa actual, 

a causa  de l’altura del mar durant el Pliocè. L’Empordà, 

el Baix Llobregat i el Baix Ebre són les regions més pro-

nunciades del Pliocè marí català, i han sigut citades i es-

tudiades per molts científics des de fa més de cent 

anys, sobretot per les grans quantitats de restes mala-

cològiques que s’hi pot trobar. 

+ Empordà:  

La primera vegada que els sediments de l’Empordà van 

ser estudiats va ser l’any 1879 per Manuel de Chia. 

L’Empordà és una regió altament fossilífera, però més 

per la quantitat d’individus què d’espècies. 

+ Baix Llobregat:  

El Baix Llobregat va ser estudiat per primera vegada per 

Llobet i Vall-Llosera l’any 1840, encara que no va atribu-

ir els sediments al Pliocè. El Baix Llobregat és la regió 

més estudiada, i també la que conté més  espècies, en-

cara que la seva riquesa no és tan elevada com a l’Em-

pordà. La seva proximitat a Barcelona és el motiu de la 

quantitat d’informació que se n’ha tret. 

+ Baix Ebre: 

Els sediments del Baix Ebre van ser estudiats per primera 

vegada l’any 1880 per Landerer, encara que els va atribuir a 

sediments del Miocè superior. El contingut paleontològic d’a-

questa regió és la més pobre entre aquestes tres regions cita-

des, tant en nombre d’individus com d’espècies. 

El Pliocè marí a Catalunya + Extra... 
 

Manuel de Chia i Bandajas (1856-

1917) va créixer a Girona, i va 

exercir de metge durant molt de 

temps a Vilassar de Mar. Va estu-

diar els mol·luscos terrestres ac-

tuals de Catalunya i els 

mol·luscos fòssils del Pliocè giro-

ní. L’afició a l’estudi dels 

mol·luscos la va heretar de son 

pare, Julià de Chia, qui havia re-

col·lectat molts fòssils dels jaci-

ments pliocènics de l’Empordà. 

José Antonio Llobet i Vall-Llosera  

(1799-1861) nascut a Barcelona  

va viure orfe amb una família 

benestant, i temps desprès va 

viure uns anys exiliat a França. Va 

ser historiador i geòleg, fins hi tot 

va ser president de la Reial Aca-

dèmia de Ciències i Arts de Bar-

celona, on va ocupar la càtedra 

de Geologia i Mineralogia. Va pu-

blicar força sobre geologia, a 

més, obres importants com 

“Elementos de la geología”, amb 

L. Balaguer i V. Bordas. 

José Joaquín Landerer Climent 

(1841-1922) va néixer a València, 

i va estudiar fins a graduar-se de 

Batxiller de Ciències. No va fer 

estudis superiors ni  va exercir a 

cap universitat, tot el que va 

aprendre va ser de manera auto-

didacta. Es va dedicar a la geolo-

gia, la paleontologia, l’astrono-

mia, la meteorologia, i va partici-

par de forma activa a l’Observato-

ri de l’Ebre, on es troba la seva 

biblioteca i col·lecció de fòssils. 

Va estudiar sobre tot el Cretàci 

inferior a Castelló i Tortosa, i va 

publicar “Principios de la Geolo-

gia y Paleontologia”.   

José Joaquín Landerer Climent 

Font: UB 
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La transgressió marina que hi va haver durant el Pliocè va su-

posar la inundació de la vall del Baix Llobregat, que va ser exca-

vada pel riu Paleollobregat durant el Messinià. Aquesta ingres-

sió del mar al Baix Llobregat rep un nom: “Ria rupricata”. 

Els testimonis locals que tenim del Pliocè son els afloraments, 

els quals presenten unes unitats estratigràfiques coincidents 

amb les de l’Empordà i el Baix Ebre, i a més contenen restes 

paleontològiques, sobretot de mol·luscos. 

Els afloraments pliocènics locals desapareixen poc a poc a cau-

sa de la construcció d’habitatges, de infraestructures, i de l’ex-

plotació d’argiles, però encara se’n troben de nous. 

El Baix Llobregat com a zona 

d’interés geològic 

 

El Pliocè al Baix Llobregat 

Interpretació paleogeo-

gràfica de les vistes que 

tindríem fa 3,5 m.a mi-

rant cal a sud des de 

Collserola. 

Font: original 
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Persististrombus coro-

natus, l'espècie fòssil 

més representativa del 

Pliocè al Baix Llobre-

gat. 

Font: Internet 



El Pliocè al Baix Llobregat: Introducció 

+ Unitat conglomeràtica de Castellbisbal: És una unitat consti-

tuïda pels sediments més antics del Pliocè al Baix Llobregat, i 

també la més septentrional de la “ria rupricata”. Es tracta d’una 

unitat formada per còdols, sorres i graves molt cimentades. 

Aquesta unitat es va formar gràcies a la força de l’aigua del riu 

Paleollobregat, que arrossegava aquests sediments per equili-

brar un pendent hidrogràfic que era més gran a causa del nivell 

del mar, que era inferior a causa de la crisi messiniana.  

+ Unitat lutítico-sorrenca de transició: Es tracta d’una unitat ar-

gilosa amb intercalacions sorrenques. Aquest sediment va co-

mençar a dipositar a les zones mes septentrionals de la “ria ru-

pricata ” quan el nivell del mar era superior. 

+ Unitat de bretxes basals: És una unitat formada  als principis 

del Pliocè, composta per bretxes arrossegades per les aigües 

torrencials que desembocaven als marges de les zones baixes 

del Baix Llobregat.  

+ Unitat de margues blaves: Es tracta d’una unitat composta 

per argiles gris blavoses que no han patit oxidacions. Aquesta 

unitat constituïa el fons marí, motiu pel qual és tan rica en fòs-

sils, sobretot en mol·luscos. 

+ Unitat lutítico-sorrenca superior: Són argiles groguenques 

amb sorres intercalades. Es troben per sobre i per sota de les 

margues blaves, i els seus fòssils solen ser de vegetals que van 

créixer prop de la costa. 

+ Unitat de bretxes superiors: Es van dipositar de la mateixa 

manera que les unitats de bretxes basals, però desprès de la re-

gressió.  

Estratificació de les uni-

tats de margues blaves, 

la unitat lutítico-sorrenca 

superior i la unitat qua-

ternària, a la Pedrera 

Anna. 

Font: Original 

Les unitats estratigràfiques 

del Pliocè al Baix Llobregat 
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Unitat de margues blaves 

sota la unitat lutítico-

sorrenca superior a Pic 

d’en Valls, Molins de rei. 

Font: Original 



Aquest bloc fa una síntesi sobre 12 aflora-

ments pliocènics del Baix Llobregat. S’hi 

descriu l’aflorament, s’identifiquen les se-

ves unitats estratigràfiques, s’exposen les 

mostres fossilíferes trobades, i es fa una in-

terpretació a partir de les característiques 

de l’aflorament. 

 

Els afloraments pliocènics 

del Baix Llobregat 

Apartats: 

+ Castellbisbal 

+ El Papiol 

+ Molins de rei 

+ Sant Vicenç dels Horts 

+ Torrelles de Llobregat 

+ Sant Feliu de Llobregat 

+ Vora del riu Llobregat 
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 Ubicació aproximada: 41º 27’ 20’’ N  1º 59’ 02’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 60-100 m 

Aquest aflorament va ser desenterrat per fer un solar on fins fa 

poc s’hi abocaven deixalles. Actualment aquest aflorament de 

grans dimensions es pot veure fins hi tot des de l’autovia A-2, 

ja que mesura fins 40 metres d’alçada i 1,9 Km de llargada, i és 

l’aflorament pliocènic més septentrional estudiat a aquest tre-

ball. 

El Turó de la Gatxarella 

 

Castellbisbal 

16 

Tall on s’hi poden distin-

gir les diferents unitats 

estratigràfiques del Tu-

ró de la Gatxarella (de 

sota cap adalt): Sòcol 

miocènic, unitat conglo-

meràtica de Castellbis-

bal, i unitat lutítico-

sorrenca de transició. 

Font: original 



El Pliocè al Baix Llobregat: Els afloraments pliocènics del Baix Llobregat 

Aquest aflorament presenta tres unitats estratigràfiques: 

-Sòcol miocènic: Són sediments vermells que van diposi-

tar durant el Miocè. El color vermell d’aquests sediments 

està causat per la oxidació  que van patir durant la seva 

exposició a l'atmosfera, és a dir, van sedimentar a un 

medi sec. 

-Unitat conglomeràtica de Castellbisbal: És una unitat 

estratigràfica que va sedimentar just a finals del Miocè i 

principis del Pliocè. Aquesta unitat està formada per cò-

dols i sorres cimentades. 

-Unitat lutítico-sorrenca de transició: És la unitat estrati-

gràfica que va sedimentar després de la unitat conglo-

meràtica de Castellbisbal, formada per argiles amb inter-

calacions sorrenques. 

Aquest aflorament destaca de la resta del Baix Llobregat 

pliocènic per ser l’únic que presenta la unitat conglome-

ràtica de Castellbisbal. Aquesta unitat estratigràfica s’es-

tén de punta a punta de l’aflorament. Els gruix de la uni-

tat augmenta d’esquerra a dreta de l’aflorament, comen-

çant amb un gruix de 1,5 metres fins a uns 20 metres. 

Pot semblar estrany trobar una unitat estratigràfica amb 

sediments tan pesats  al Baix Llobregat pliocènic, però aquest 

fet té una explicació que es remunta als finals del Miocè, i als 

temps més primerencs del Pliocè. El motiu de la presència d’a-

quests sediments al Baix Llobregat pliocènic és la crisi salina 

messiniana, demostrat a continuació. 

Estratigrafia  

Paret vertical constituïda 

per la unitat conglomerà-

tica de Castellbisbal. 

Font: Original 

17 



La raó per la qual hi ha relació entre la crisi messiniana i la sedi-

mentació dels components de la unitat conglomeràtica de Cas-

tellbisbal és a causa de la pendent hidrogràfica. A continuació 

tenim uns gràfics que amb el pendent hi-

drogràfic ens indiquen la força de l’aigua 

segons la distància al mar, des del pre-

sent fins al Messinià. 

La primera representació (actualitat) ens 

mostra certa força d’erosió al tram alt de 

la conca, i deposició a la part mitja i baixa 

de la conca. 

La segona representació (Pliocè) ens 

mostra un pendent més pronunciat, que 

significa una erosió i sedimentació en 

una distància més reduïda. En aquest 

moment, al Turó de la Gatxarella hi sedi-

menten argiles i sorres (unitat lutítico-

sorrenca de transició), ja que el riu que 

els transporta hi desemboca a prop. 

La tercera representació (Messinià) mos-

tra un pendent més allargat, que expres-

sa una erosió, transport i sedimentació superior als exemples 

anteriors. El tram baix del riu es trobava més enllà del que actu-

alment és la costa, motiu per el qual on actualment es troba el 

Turó de la Gatxarella hi dipositava el tipus de sediment que di-

posita actualment a trams del riu Llobregat que es troben enca-

ra més adalt del Turó de la Gatxarella. Els còdols de la unitat 

conglomeràtica donen evidència de la força de l’aigua que els 

arrossegava, i del treball al qual estaven sotmesos.  

Interpretacions 

El Pliocè al Baix Llobregat: Els afloraments pliocènics del Baix Llobregat 
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Representacions gràfi-

ques aproximades de la 

pendent hidrogràfica 

(d’adalt cap abaix) del 

Baix Llobregat a l’actu-

alitat, al Pliocè i al Mes-

sinià. 

Font: original 

+ Instrucció 

Línia blava sota color 

verd: Erosió i transport 

Línia blava sobre blanc 

o verd: Transport i sedi-

mentació 



Part dreta de l’aflorament, on només s’hi observa la unitat conglomeràtica de Castellbisbal i la unitat lutíti-

co-sorrenca de transició.   Font: original 

Part esquerra de l’aflorament, on s'hi observa el sòcol miocènic, la unitat conglomeràtica de Castellbisbal i 

la unitat lutítico-sorrenca de transició.   Font: original 
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 Ubicació aproximada: 41º 25’ 38’’ N  2º 00’ 4’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 50-80 m 

Es tracta d’una pedrera de dimensions mitjanes que pertany a 

l’empresa Suministros de Arcilla, i utilitza els materials pliocè-

nics com a matèria prima per la construcció. Té un contingut 

fossilífer molt ric, sobre tot en mol·luscos, però s’hi ha registrat 

també cefalòpodes, eiquinoderms, i restes de vertebrats, so-

bretot de peixos. 

La pedrera del Papiol 

 

El Papiol 
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Visualització d’una veta 

constituïda per una uni-

tat de margues blaves, 

que es troba entre uni-

tats lutítico-sorrenques.  

Font: original 



El Pliocè al Baix Llobregat: Els afloraments pliocènics del Baix Llobregat 

Aquest aflorament presenta dos unitats estratigràfiques: 

-Unitat de margues blaves: Es manifesta intercalada entre les 

seqüències de margues grogues. El contingut fòssil és especial-

ment abundant en aquesta unitat respecte a la unitat lutítico-

sorrenca superior. 

-Unitat lutítico-sorrenca superior: Es troba en abundància als 

marges de la pedrera, i amb un contingut fossilífer baix. 

Aquestes dues unitats es troben tornades, és a dir, a talls com el 

de la foto anterior s’hi observa que la sedimentació de les mar-

gues va ser primer groga, després blava, i després groga altre 

vegada, cosa que manifesta una oscil·lació del nivell del mar. 

Estratigrafia 

Vista de la Pedrera del 

Papiol, on s’hi aprecien 

les unitats de margues 

blaves i les lutítico-

sorrenques. 

Font: Original 



Alguns fòssils presents a aquest aflorament son els següents: 

Paleontologia 

El Pliocè al Baix Llobregat: Els afloraments pliocènics del Baix Llobregat 
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5- 
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3- 

6- 

4- 

8- 

1- 

+ Instrucció 

Totes les mostres fòs-

sils del treball estan a 

escala 2:1, i son fonts 

originals. 



1– Turritella subungulata 

2– Neopycnodonte cochlear 

3– Turricula dimidiata 

4– Galeodea echinophora 

5– Dentalium sexangulum 

6– Dentalium michelotti 

7– Pelecyora brochii 

8– Venus multilamella 

9– Anadara diluvii 

10– Phos polygonus 

11– Corbula gibba 

12– Nassarius reticulatus 

13– Lucinoma borealis 

14– Nassarius bollensis 

15– Notocochlis tigrina 

16– Aporrhais uttingeriana 

17– Amusium cristatum 

15- 

11- 

9- 

13- 

17- 

10- 

14- 

16- 

12- 
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En aquesta pedrera, com a la majoria dels afloraments estudi-

ats, es pot observar com es compleix el principi de correlació de 

fàcies, o llei de Walther. La llei de Walther explica la deposició 

vertical dels sediments en un ambient sedimentari, ordenats 

per fàcies.  

La interpretació dels talls geològics d’aquesta pedrera i la aplica-

ció de la llei de Walther ens ha permès reconstruir les fases de 

sedimentació en relació a les oscil·lacions del nivell del mar. 

En els gràfics següents s’ha recreat en fases les etapes de la 

transgressió marina que es pot interpretar a molts afloraments 

del Baix Llobregat, especialment a aquesta pedrera. 

La primera unitat en dipositar  a co-

mençaments de la transgressió ha 

sigut la unitat lutítico-sorrenca, o 

margues grogues, que tenen aquest 

color característic donat per una lleu 

oxidació. 

Quan la transgressió està al seu punt 

òptim diposita a aigües més profun-

des la unitat de margues blaves, el 

conjunt de margues que al trobar-se 

en aigües més profundes no patei-

xen oxidacions, i mantenen colors 

blaus. 

Quan la deposició contínua de sedi-

ments durant la transgressió causa 

una colmatació es provoca un retro-

cés de les fàcies. 

Interpretacions 

El Pliocè al Baix Llobregat: Els afloraments pliocènics del Baix Llobregat 

+ Extra... 

Llei de Walther 

“La successió vertical 

de fàcies reflexa els 

canvis laterals en els 

ambients”. 

-Johannes Walther 

(1860-1937) 

 

+ Llegenda 

Groc: Marga groga 

Blau clar: Mar 

Blau fosc: Marga blava 

A sota; representacions 

gràfiques simplificades 

de la transgressió mari-

na del Pliocè. 

Font: original 



Sedimentació vertical vista de costat.    

Font: original 

Sedimentació vertical vista des de darrera.    

Font: original 
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 Ubicació aproximada: 41º 26’ 06’’ N  2º 00’ 52’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 52-80 m 

Aquest aflorament és el més vistós del Papiol, ja que es troba 

just en mig del municipi, però malauradament el seu contingut 

fossilífer és inversament proporcional a les seves dimensions. 

La conseqüència de que aquest aflorament estigui tan despro-

tegit és que la gent hi hagi avocat una gran quantitat de deixa-

lles. 

L’aflorament central 

 

El Papiol 

26 

Vista característica de 

l’aflorament central del 

Papiol, on s’hi aprecia 

la unitat de margues 

blaves i la unitat lutítico

-sorrenca superior. 

Font: original 



El Pliocè al Baix Llobregat: Els afloraments pliocènics del Baix Llobregat 

Aquest aflorament presenta dos unitats estratigràfiques: 

-Unitat de margues blaves: Es manifesta intercalada entre les 

seqüències de margues grogues (a l’igual que a l’aflorament an-

terior), només a les estructures visibles a la imatge anterior. En-

cara que la seqüència de margues blaves d’aquest aflorament 

sigui la mateixa que la de l’aflorament anterior hi ha un contin-

gut fòssil molt menor. 

-Unitat lutítico-sorrenca superior: Pràcticament ocupa tot el 

solar del voltant, i es troba tant per dalt com per sota de les 

margues blaves. 

A l’igual que a l’aflorament anterior s’hi manifesta una os-

cil·lació del nivell de mar, cosa que podem deduir al veure mar-

gues blaves sobre margues grogues (pujada del nivell del mar) i 

més margues grogues sobre les margues blaves (colmatació/

baixada del nivell del mar). 

Estratigrafia 

Vista general de l’aflora-

ment central del Papiol. 

Les margues grogues 

ocupen tot el solar, men-

tre que les margues bla-

ves només es troben a 

les estructures del fons. 

Font: Original 
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Alguns fòssils presents a aquest aflorament son els següents: 

Paleontologia 

El Pliocè al Baix Llobregat: Els afloraments pliocènics del Baix Llobregat 
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1– Amusium cristatum 

2– Chlamys varia 

3– Turritella subungulata 

4– Nassarius reticulatus 

5– Turricula dimidiata 

6– Anadara diluvii 

7– Aporrhais uttingeriana 

8– Notocochlis tigrina 

1- 

8- 

4- 

3- 

5- 

2- 

7- 

6- 



El Pliocè al Baix Llobregat: Els afloraments pliocènics del Baix Llobregat 

Aquest aflorament presenta els mateixos trets que l’aflorament 

anterior respecte el principi de correlació de fàcies, o llei de 

Walther. 

A la interpretació anterior s’han exposat les fases que transcor-

ren des dels inicis de la transgressió marina fins la colmatació 

en el punt òptim de la transgressió, i per acabar d’explicar la os-

cil·lació del mar durant al Pliocè que es pot interpretar obser-

vant aquest aflorament i l’anterior s'exposarà a continuació la 

fase següent: la regressió, el descens del nivell del mar. 

Quan el mar comença la regressió no finalitza la deposició de 

sediments, sinó que la deposició continua fins que el mar s’ha 

retirat del tot. És per aquest motiu 

que la capa de margues grogues 

que es troba sobre la unitat de 

margues blaves és més gruixuda al 

finalitzar la regressió marina que 

al començament.  

Si posem un punt de referència a 

la costa podem veure que el mar 

no tan sols s’allunya per la baixada 

del nivell del mar, sinó també per 

la colmatació dels sediments que 

dipositen a la deriva. 

Segons la bibliografia la regressió 

no va ser tan ràpida com la trans-

gressió, ja que dintre de la pròpia 

regressió van haver-hi petites 

transgressions. 

Interpretacions 

A sota; representacions 

gràfiques simplificades 

de la transgressió mari-

na del Pliocè. 

Font: original 

+ Llegenda 

Groc: Marga groga 

Blau clar: Mar 

Blau fosc: Marga blava 



 Ubicació aproximada: 41º 25’ 59’’ N  2º 00’ 40’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 44-47 m 

El Turó d’en Gaixo és un turó envoltat pel polígon del Papiol. 

S’han citat blocs amb ostrèids a aquest turó, pertanyents a di-

pòsits de paleopenya-segat, però les restes estudiades a 

aquest apartat formen part dels dipòsits “lagoon”. Aquest aflo-

rament és el més dens en restes fòssils de tot el Papiol. 

El turó d’en Gaixo 

 

El Papiol 
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Vista de l’aflorament 

del Turó d’en Gaixo, on 

tot allò de color blanc 

que s’hi aprecia al terra 

son fòssils de 

mol·luscos. 

Font: original 



Aquest aflorament està constituït per una sola unitat: 

-Unitat lutítico-sorrenca superior: No es tracta de margues gro-

gues precisament, sinó d’una fàcies local: els dipòsits “lagoon”. 

Els dipòsits “lagoon” son un tipus de dipòsit caracteritzat per 

donar evidències d’un ambient de llacuna. El color del detritus 

és marró fosc pel seu contingut en matèria orgànica, i la fauna 

està constituïda majoritàriament per ostrèids. Aquest tipus de 

dipòsit reposa sobre els dipòsits de paleopenya-segat, ja que 

van dipositar durant la regressió marina, moment en el qual el 

Papiol podria haver quedat semitancat, adoptant un ambient 

de llacuna. 

Estratigrafia 

Visió del terra de 

l’aflorament del 

Turó d’en Gaixo, 

on s’hi aprecia la 

gran densitat fos-

silífera que hi 

abunda. 

Font: Original 
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Alguns fòssils presents a aquest aflorament son els següents: 

Paleontologia 
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1–  Dentalium sexangulum 

2–  Turritella tricarinata 

3–  Anadara diluvii 

4– Turritella subungulata 

5– Ostrea lamellosa 

6– Chama gryphoides 

7– Chlamys varia 

8– Neopycnodonte cochlear 

6- 

7- 

8- 
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Els dipòsits de “lagoon” no son únics a aquest aflorament, sinó 

que també es troben a altres indrets del Papiol, i contenen la 

mateixa fauna i el mateix detritus. 

Gràcies a la recerca de dipòsits “lagoon” al Papiol ha sigut possi-

ble fer una interpretació de la llacuna que va haver al Papiol du-

rant la regressió. 

Aquesta font original mostra a escala 1:250 la situació que es va 

poder donar durant la regressió marina al Papiol, on es distin-

geix la delimitació de la llacuna i la seva connexió amb el mar. 

Aquesta llacuna podria haver adoptat un ambient salobrós, en-

cara que no s’han trobat evidències de cap drenatge fluvial. 

Interpretacions 

34 
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+ Llegenda 

Vermell: Aflorament 

del Turó d’en Gaixo 

Verd: Llocs on afloren 

dipòsits lagoon. 

Negre (prim): Delimita-

ció de la llacuna en 

base la localització 

dels dipòsits i l’altura 

del relleu. 

Negre (gruixut): Delimi-

tació del mar. 

Blau fosc: Aigua de la 

llacuna 

Blau clar: Aigua mari-

na. 



Imatge actual que representa l’ambient que adoptava la llacuna del Papiol, en base a la fauna trobada als 

dipòsits “lagoon”.   Font: Internet 

Imatge actual que representa un aspecte similar al del Papiol durant la regressió, on es pot distingir la lla-

cuna a l’esquerra i el mar a la dreta.   Font: Internet 

35 



 Ubicació aproximada: 41º 25’ 22’’ N  2º 00’ 48’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 40-77 m 

Aquest aflorament, que podria ser una antiga explotació, és 

probablement el més ric de Molins de rei. No tan sols té una 

quantitat considerable de fòssils, sinó que també té visibles la 

majoria de les unitats estratigràfiques que es troben a la bora 

de la Ria Rupricata. L’extensió que ocupa l’aflorament és des 

de les margues visibles a la foto fins al tall del camí de sota. 

El Pic d’en Valls 

 

Molins de rei 
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Vista general del Pic 

d’en Valls, on sobretot 

s’hi observa la unitat 

lutítico-sorrenca superi-

or, una mica la unitat 

de margues blaves, i la 

unitat de bretxes basals 

al camí de sota. 

Font: original 



Aquest aflorament presenta tres unitats estratigràfiques: 

- Unitat de bretxes basals: Són els primers sediments dipositats 

al Pliocè a aquesta zona. Es tracta de bretxes arrossegades per 

aigües torrencials des de Collserola quan el nivell del mar enca-

ra no era molt alt. 

- Unitat de margues blaves: Es troba intercalada dintre de les 

margues grogues, com al Papiol. El seu contingut fòssil és alta-

ment ric. 

- Unitat lutítico-sorrenca superior: És la unitat de margues gro-

gues que es troba entre les unitats anteriors i per sobre de les 

margues blaves. 

Estratigrafia 

Imatges de les unitats 

estratigràfiques del 

Pic d’en Valls. A sota 

s’hi observa la unitat 

de bretxes basals, i a 

la imatge d’adalt s’hi 

observen (amb certa 

dificultat) les margues 

grogues amb margues 

blaves en mig. 

Font: Original 
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Alguns fòssils presents a aquest aflorament son els següents: 

Paleontologia 
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1– Notocochlis tigrina 

2– Nassarius reticulatus 

3– Nassarius prismaticus 

4– Odostomia conoidea 

5– Bonellitia bonelli 

6– Corbula gibba 

7– Nassarius elatus 

8– Aporrhais uttingeriana 

9– Anadara diluvii 

10– Pelecyora brochii 

11– Turricula dimidiata 

12– Turritella subungulata 

13– Venus multilamella 

14– Amusium cristatum 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 
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Un dels afloraments on millor es pot apreciar la unitat de bret-

xes basals és aquest, el Pic d’en Valls. La unitat de bretxes basals 

no es localitza precisament junt amb les margues, sinó que es 

troba al tall visible al Carrer la Ginesta, just al costat. 

La unitat de bretxes basals va ser la primera en dipositar, és a 

dir, la que va prendre el paper de sòcol quan van començar a 

dipositar les primeres margues. Aquesta unitat constituïda per 

al·luvions és aquí gràcies a les aigües torrencials provinents de 

Collserola, i també a la pendent hidrogràfica del Messinià. 

Gràcies a la trobada de la unitat de bretxes basals i a l’aflora-

ment de les margues blaves entre les margues grogues ha sigut 

possible fer un perfil aproximat on es mostra el conjunt complet 

d’unitats dipositades al llarg del Pliocè.  

La línea sinuosa que travessa les unitats és el perfil actual, amb 

la qual es pot interpretar com seria l’aflorament sense que hi 

hagués actuat l’erosió ni els impactes antropogènics. 

La unitat de margues blaves expressa una sedimentació que 

respecta el principi de correlació de fàcies, o llei de Walther. 

Interpretacions 

A sota; gràfic del perfil 

de l’aflorament del Pic 

d’en Valls, amb una in-

terpretació de la sedi-

mentació completa des-

près de la regressió ma-

rina. 

Font: original 
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+ Llegenda 

Marró: Unitat de bret-

xes basals  

Groc: Unitat lutítico-

sorrenca superior. 

Blau: Unitat de mar-

gues blaves. 

Línea negra: Perfil ac-

tual de l’aflorament, 

encaixada amb les uni-

tats que hi afloren. 

 



Unitat de margues blaves i unitat lutítico-sorrenca al Pic d’en Valls. 

 Font: original 

Aflorament de la unitat de bretxes basals al Carrer la Ginesta.    

Font: original 
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 Ubicació aproximada: 41º 24’ 58’’ N  2º 01’ 10’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 47 m 

L’aflorament es situa a un solar on antigament hi havia la disco-

teca “El Chic”, construïda l’any 1982 i enderrocada l’any 2004. 

Aquest aflorament va ser estudiat per primera vegada al març 

de 2014, i es tracta de l’aflorament més estrany estudiat a 

aquest treball, degut l’avançat estat de fossilització de les res-

tes fòssils i la seva densitat. 

El “Chic” 

 

Molins de rei 
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Vista de l’aflorament 

del Chic, on s’hi distin-

geix la unitat pliocena 

(groc-carn) i la unitat 

quaternària (taronja). 

Font: original 



Aquest aflorament presenta dos unitats estratigràfiques: 

-Unitat lutítico-sorrenca superior: És la unitat principal de l’a-

florament. La part inferior de la unitat mostra una gran compac-

tació, i fòssils de mol·luscos en un avançat estat de fossilització. 

-Unitat quaternària: És la unitat que forma el conjunt d’argiles i 

altres detritus meteoritzats que es situen sobre la unitat pliocè-

nica. 

La singularitat d’aquest aflorament es determina per adoptar, 

tal i com s’ha mencionat, fòssils de mol·luscos en un avançat es-

tat de fossilització (en comparació amb els fòssils que es troben 

a les margues blaves, que teòricament son més antics), i a més, 

un detritus molt compactat. La compactació dels sediments és 

deguda als processos de diagènesis que s’hi ha donat. 

Estratigrafia 

Mostra del que es pot 

observar a l’interior de 

les lutites: fòssils de 

mol·luscos alterats pels 

processos de diagènesis. 

Font: Original 
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Alguns fòssils presents a aquest aflorament son els següents: 

Paleontologia 
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1– Anadara diluvii 

2– Dreissena sp. 

3– Cardium sp. 

4– Cerastoderma sp. 

3- 

1- 

2- 

4- 



El tret més destacat d’aquest aflorament  és l’estat de litifi-

cació de les seves restes fòssils. Aquest aflorament es troba 

sobre una unitat de margues blaves, on s’hi troben fòssils 

més antics i millor conservats que aquests. La causa per la 

qual els fòssils estan tan alterats son els processos digenè-

tics, que son els processos de compactació i cimentació 

que pateixen els materials que esdevenen roques.  

La causa i els efectes que han patit els materials estudiats po-

den ser els següents a partir d’aquests processos: 

-Compactació: 

La compactació d’aquets materials pot haver sigut provocada 

per la pressió directe que han exercit els materials quaternaris 

que s’han anat dipositant a sobre al llarg del temps. 

-Cimentació: 

1: De forma natural: 

La cimentació pot haver sigut provocada des del principi amb la 

intervenció de la pressió, i amb l’entrada d’ions que s’introduei-

xen als porus de les argiles amb l’ajuda de l’aigua que, a la vega-

da, ajuda a dissoldre el carbonat dels mol·luscos, que esdevin-

dran motlles.  

2: Per impacte antropogènic: 

El desmantellament d’aquests materials amb la construcció de 

la discoteca l’any 1982 pot haver generat posteriorment una 

baixada del nivell freàtic, cosa que hauria provocat la precipita-

ció d’ions amb la infiltració de l’aigua cap a més profunditat, co-

sa que hauria donat final a la cimentació. 

Interpretacions 
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+ Atenció! 

Les margues blaves mencio-

nades a aquest apartat no 

han sigut exposades a causa 

del seu difícil accés i la poca 

informació que garanteixen. 

Es situen al marge d’una riera 

que passa en front d’aquest 

aflorament estudiat. 

Fòssils visibles aglome-

rats a la unitat, resultat 

dels processos digenè-

tics. 

Font: Original 
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 Ubicació aproximada: 41º 24’ 27’’ N  2º 01’ 37’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 45-85 m 

El Tarc és una antiga explotació d'argiles abandonada. Les se-

ves grans dimensions fan visible l’aflorament des de localitats 

properes com des de Sant Vicenç dels Horts. Les dimensions 

d’aquest aflorament no són proporcionals a la abundància de 

fòssils que s’hi poden trobar actualment, i pitjor encara, el fàcil 

accés a l’aflorament ha permès l’avocació de deixalles. 

El Tarc 

 

Molins de rei 
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Paisatge del Tarc, on hi 

predomina sobretot la 

unitat lutítico-sorrenca. 

Font: original 



Aquest aflorament presenta tres unitats estratigràfiques: 

- Unitat de bretxes basals: Aquesta unitat s’observa des del pàr-

quing del Carrer Riera Bonet, i s’hi aprecien alguns paleocanals 

que van deixar les aigües torrencials abans de la transgressió 

marina. Aquesta unitat és la base de les margues de les unitats 

que es situen a sobre. 

- Unitat de margues blaves: Es situen darrere de l’altiplà del 

Tarc, i són fàcilment accessibles des del Carrer Pep Ventura, mo-

tiu per el qual hi ha tantes deixalles. Tots els fòssils que es po-

den trobar a l’aflorament es poden trobar a aquesta unitat, en-

cara que amb dificultat, ja que no són tan nombrosos com a al-

tres afloraments. 

- Unitat lutítico-sorrenca superior: És la unitat més visible a l’a-

florament, i és especialment fàcil trobar-hi crostes ferruginoses. 

S’hi pot trobar també fòssils vegetals. 

Estratigrafia 

Vista des del pàr-

quing del Carrer Rie-

ra Bonet, on s’hi ob-

serva la unitat de 

bretxes basals, cons-

tituïda per argiles i 

bretxes. Aquests ma-

terials van ser diposi-

tats abans de la 

transgressió marina, i 

son aquí gràcies a les 

aigües torrencials 

provinents de la serra 

de Collserola, que 

arrossegaven materi-

als argilosos i bretxo-

sos fins aquí. 

Font: Original 

El Pliocè al Baix Llobregat: Els afloraments pliocènics del Baix Llobregat 

47 



Alguns fòssils presents a aquest aflorament son els següents: 

Paleontologia 
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1– Amusium cristatum 

2– Turricula dimidiata 

3– Dentalium michelotti 

4– Nassarius elatus 

5– Gastrochaena dubia 

6– Chlamys varia 

7– Aporrhais uttingeriana 

8– Anadara diluvii 

9– Glycimeris glycimeris 

10– Turritella subungulata 

11– Turritella tricarinata 

4- 3- 

2- 

8- 9- 

10- 

11- 

6- 
5- 

1- 

7- 
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Un tret que caldria desta-

car a aquest aflorament és 

la gran quantitat de cros-

tes ferruginoses que s’hi 

troben. Aquestes crostes 

son típiques a molts aflo-

raments pliocènics del 

Baix Llobregat, a les untats 

lutítico-sorrenques superi-

ors.  

Les crostes ferruginoses es formen a maresmes propers a 

desembocadures de canals, on gradualment s’hi formen tolls 

drenats per aigües fluvials que contenen ferro. Les condicions 

dels tolls afavoreixen els processos redox, i això provoca que el 

ferro s'associï amb òxids i hidròxids, i finalment precipiti. És així, 

quan precipiten els compostos de ferro a les argiles, que es for-

men les crostes ferruginoses. 

Interpretacions 

Fragment de crosta fer-

ruginosa. Escala: 1:2 

Font: Original 

Gran crosta ferruginosa 

al terra del Tarc, a la uni-

tat lutítico-sorrenca su-

perior. Segons la inter-

pretació podem deduir 

que el Tarc era una zona 

propicia per a la forma-

ció d’aquests tipus de 

materials, gràcies a l’en-

torn de maresma que hi 

devia haver i al ferro que 

arrossegaven les aigües 

torrencials que venien de 

la serra de Collserola. 

Font: Original 
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 Ubicació aproximada: 41º 24’ 24’’ N  1º 59’ 47’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 60-80 m 

Aquesta pedrera és la més gran estudiada a aquest treball, i 

també l’aflorament que presenta més fauna, tant en varietat 

d’espècies com en quantitat d'individus. No tan sols s’hi troben 

fòssils d’animals invertebrats, sinó que també de vertebrats. La 

pedrera Anna és explotada actualment per l’empresa Ciments 

Molins. 

La Pedrera Anna 

 

Sant Vicenç dels Horts 

50 

Vista del camí que s’en-

dinsa dintre de la pedre-

ra Anna, des d’on s’a-

precia la unitat de mar-

gues blaves, la unitat 

lutítico-sorrenca superi-

or i la unitat quaternà-

ria. 

Font: original 



Aquest aflorament presenta tres unitats estratigràfiques: 

- Unitat de margues blaves: És la unitat dominant a la pedrera, i 

conté una quantitat de fòssils considerable, tant en quantitat 

d'individus com d’espècies.  

- Unitat lutítico-sorrenca superior: És una unitat constituïda per 

argiles groguenques amb sorres intercalades. En aquest aflora-

ment es troba per sobre de les margues blaves, i els seus fòssils 

solen ser de vegetals que van créixer prop de la costa. 

- Unitat quaternària: És la unitat constituïda per les argiles i 

sorres de Buntsandstein, dipositades al llarg del quaternari.  

A més d’aquestes unitats també es poden trobar altres materi-

als, com blocs de fàcies buntsandstein i fàcies muschelkalk in-

crustats als marges de la pedrera. 

Estratigrafia 

A aquesta imatge s’hi 

pot observar la distinció 

entre la unitat de mar-

gues blaves i la unitat 

lutítico-sorrenca superi-

or. La línea sinuosa que 

separa les dues unitats 

expressa una sedimenta-

ció que respecta la llei 

de Walther. 

Font: Original 

El Pliocè al Baix Llobregat: Els afloraments pliocènics del Baix Llobregat 



Alguns fòssils presents a aquest aflorament son els següents: 

Paleontologia 
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1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
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8- 

9- 

7- 

12- 

11- 

14- 

10- 

13- 

15- 

16- 

1– Bonellitia serrata 

2– Arca noae 

3– Aporrhais uttingeriana 

4–  Amusium cristatum 

5– Anadara diluvii 

6– Glycimeris glycimeris  

7– Ficus geometra 

8– Conus betulinoides 

9– Pecten benedictus 

10– Bonellitia bonelli 

11– Conus bitorosus 

12– Nassarius reticulatus 

13– Dentalium sexangulum 

14– Fusinus lamellosus 

15– Chama gryphoides 

16– Chlamys multistriatus 
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17- 

18- 

19- 

20- 21- 

22- 

23- 
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17– Persististrombus coronatus 

18– Tellina pulchella 

19– Tellina planata 

20– Venus verrucosa 

21– Venus multilamella 

22– Neopycnodonte cochlear 

23– Terebra anomala 

24– Pelecyora brochii 

25– Plagiocardium papillosum 

26– Turritella tricarinata 

27– Turritella subungulata 

28– Notocochlis tigrina 

29– Turricula dimidiata 

30– Ostrea lamellosa 

31– Galeodea echinophora 

24- 

25- 

26- 

27- 

28- 

29- 

31- 

30- 
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La Pedrera Anna és l'únic aflorament marí estudiat al marge 

dret del Riu Llobregat, i això fa interessant interpretar el paper 

dels detritus pre-pliocènics durant el Pliocè. En aquest cas no es 

tracta d’uns materials pissarrós del Paleozoic com als aflora-

ments que es troben sota la serra de Collserola, sinó de materi-

als triàsics del massís del Garraf. 

A la pedrera Anna hi ha presència de dues fàcies triàsiques: 

- Fàcies Buntsandstein: constituïda per gresos vermells. 

- Fàcies Muschelkalk: constituïda per calcaries. 

Aquestes fàcies triàsiques no tan sols han actuat com a sòcol de 

les unitats pliocèniques, sinó que han tingut un paper represen-

tant durant el transcurs del Pliocè. 

A la primera imatge de la pagina següent es pot distingir al cen-

tre del tall unes es formes triangulars estratificades (angle fluvi-

al) que expressen la presència d’un riu que hi desembocava du-

rant el Pliocè. Aquest riu transportava sediments de fàcies mus-

chelkalk i de fàcies buntsandstein, els quals donen un color ver-

mell a l’estructura fluvial. 

A la mateixa imatge, al costat de l’angle fluvial, s’hi observa un 

gran bloc de fàcies buntsandstein, que amb la seva forma poc 

angulosa expressa l’acció de l’erosió del mar sobre ell. 

A la imatge de sota s’hi observa un bloc de fàcies muschelkalk, 

on s’hi observa l’acció que han pres sobre ell els organismes del 

Pliocè. Tots els orificis han pogut ser causats per esponges, 

coralls, balànids i mol·luscos de gèneres com Lithophaga.  

Interpretacions 
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Bloc calcari ple de forats d’origen biològic. 

Font: original 

Imatge de la Pedrera Anna on es pot observar en mig del tall una estructura de penya-segat de composició 

lutítico-sorrenca, i a la dreta un bloc de Buntsandstein.   Font: original 
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 Ubicació aproximada: 41º 23’ 46’’ N  2º 02’ 20’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 38-55  m 

Aquest aflorament es situa a una antiga explotació d’argiles, 

que actualment s’utilitza com a recinte tancat per guardar ca-

valls. Aquesta només és la part “oest” d’un macro-aflorament, 

anomenat Can Albareda, que és constituït per margues gro-

gues, i no es considera com a una font rica en fòssils encara 

que es trobi al mateix litoral que El Tarc i el Pic d’en Valls. 

Can Albareda Oest 

 

Sant Feliu de Llobregat 
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Contrast de la unitat 

lutítico-sorrenca superi-

or amb la unitat de bret-

xes superiors. 

Font: original 



Aquest aflorament presenta dos unitats estratigràfiques: 

- Unitat lutítico-sorrenca superior: Ocupa tota la sèrie de mar-

gues grogues de l’aflorament, i s’hi poden distingir diferents es-

trats que indiquen oscil·lacions del nivell del mar, gràcies al 

gruix dels sediments. S’hi poden trobar fòssils vegetals. 

- Unitat de bretxes superiors: És el conjunt de bretxes que van 

dipositar després de la regressió del mar, motiu pel qual s’hi pot 

observar la matriu de la unitat tan oxidada. Les bretxes d’aques-

ta unitat son provinents de la Serra de Collserola, i dipositades 

aquí gràcies a les aigües torrencials. 

Estratigrafia 

Les dues unitats citades 

afloren no tan sols al tall 

de la foto de la pàgina 

anterior, sinó a tota l'ex-

tensió que ocupa l'aflora-

ment. En aquesta foto, 

prop d’aquest tall, es pot 

observar la unitat lutítico

-sorrenca superior aflo-

rant, i a sobre sobresurt 

la unitat de bretxes supe-

riors. 

Font: Original 
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Can Albareda és un dels pocs afloraments pliocènics del Baix 

Llobregat on es pot observar la unitat de bretxes superiors. 

El conjunt de materials que constitueixen la unitat de bretxes 

superiors, tal i com s’ha mencionat, prové de la serra de Collse-

rola. Aquests materials han sigut transportats fins aquí quan el 

nivell del mar ja hi era per sota, a finals del Pliocè. La matriu de 

la unitat és vermella, cosa que dona evidència d’una deposició 

gradual exposada a l’atmosfera.  

La deposició dels materials de la unitat ha sigut condicionada 

pel canvi del clima, de més tropical i humit a més sec, és a dir, a 

un clima més mediterrani. El clima subtropical es caracteritza 

per un clima humit amb constants precipitacions, mentre que el 

clima mediterrani es caracteritza per tenir un clima més sec, 

amb fortes precipitacions graduals. Les fortes precipitacions 

graduals del clima mediterrani són el que crea fluxos d’aigües 

torrencials que transporten al·luvions com els d’aquesta unitat. 

A la imatge de la dreta podem observar clarament les dues uni-

tats: la lutítico-sorrenca superior i la de bretxes superiors. A la 

línea que separa les dues unitats podem observar que la unitat 

lutítico-sorrenca superior ha sigut erosionada abans de que s’hi 

diposités la unitat de bretxes basals, segurament per les aigües 

torrencials que transportaven els al·luvions. 

Interpretacions 
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Tall de Can Albareda Oest, on es pot distingir la unitat lutítico-sorrenca superior i la unitat de bretxes supe-

riors.   Font: original 
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 Ubicació aproximada: 41º 22’ 29’’ N  1º 59’ 35’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 50-100 m 

Es tracta d’un macro-aflorament que segueix el recorregut de 

la carretera BV-2005, i s’exposa en els talls que envolten la car-

retera durant més d’un kilòmetre, des de la sortida de Torrelles 

de Llobregat fins quasi la entrada de Sant Vicenç dels Horts. 

Aquest macro-aflorament ens dona informació sobre un antic 

canal fluvial d’unes dimensions considerable. 

La Carretera BV-2005 

 

Torrelles de Llobregat 
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Gran tall al costat de la 

carretera BV-2005, on 

s’hi aprecien paleoca-

nals. 

Font: original 



A aquest macro-aflorament tractem amb els vestigis d’un antic 

riu, motiu pel qual les unitats estratigràfiques pateixen fortes 

discontinuïtats que dificulten la seva identificació. Les unitats 

identificades son: 

-Sòcol paleozoic: Està constituït per les pissarres hercinianes, 

que amb la meteorització donen com a resultat argiles. És visi-

ble a quasi tot el tram de la carretera que circula dintre del mu-

nicipi de Torrelles de Llobregat. 

-Unitat lutítico-sorrenca inferior: És una unitat constituïda per 

sorres i argiles, dipositades a la vall abans de que l’antic riu ex-

cavés la seva llera. Aquesta unitat és anterior al Pliocè, i és visi-

ble a l’entrada de Torrelles de Llobregat. 

-Unitat rudítica inferior: Està constituït per rudites, arrossega-

des pel riu quan va excavar la seva llera. Aquesta unitat es pot 

trobar en ple contacte amb les dues unitats citades prèviament 

durant tot el recorregut de la carretera, des de Torrelles de Llo-

bregat fins Sant Vicenç dels horts. 

-Unitat rudítico-sorrenca: És el conjunt de detritus gruixuts que 

es van anar dipositant i colmatant al canal, a causa d’una trans-

gressió i d’una pèrdua de força de l’aigua. És visible prop del 

parc de barbacoes des de Sant Vicenç dels horts. 

-Unitat lutítico-sorrenca superior: És el conjunt de sediments 

lleugers que van anar dipositant i colmatant al final del canal, 

més a prop del mar. És visible al primer tram recte des de Sant 

Vicenç dels horts, i s’hi troben restes vegetals i betes de carbó. 

-Unitat rudítica superior:  És el conjunt de detritus que es tro-

ben actualment la llera de la riera. 

Estratigrafia 
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Gràcies a les unitats identificades a l’apartat anterior podem de-

terminar les fases de sedimentació de les unitats en relació a les 

oscil·lacions del nivell del mar, i diferenciar-les en 4 fases: 

-Fase 0: Abans del Pliocè 

La vall que ocupa el recorregut de la carretera BV-2005 s’omple 

d’argiles com a resultat de la meteorització de les pissarres dels 

massissos hercínics del voltant. Aquestes argiles constitueixen 

la unitat lutítico-sorrenca inferior. No es descarta la presència 

de canals que podrien ser els precursors del riu que més enda-

vant protagonitzarà les fases consegüents.  

-Fase 1: Messinià 

El nivell del mar pateix un descens considerable, i el riu excava 

sobre el sòcol argilós de la vall per equilibrar el pendent hidro-

gràfic. L’aigua arrossega les argiles i diposita rudites i blocs, que 

constitueixen la unitat rudítica inferior. 

-Fase 2: Zanclià 

La transgressió marina provoca una disminució d’energia a la 

força del riu. Això suposa una major taxa de sedimentació, cosa 

que provoca la formació de dues unitats sobre les més antigues: 

la unitat rudítico-sorrenca a les zones més interiors de la vall, i 

la unitat lutítico-sorrenca superior a les zones més exteriors de 

la vall, és a dir, més properes al mar. 

-Fase 3: Plasencià 

El nivell del mar baixa, i el riu torna a excavar sobre les unitats 

existents, deixant com a testimoni la llera de la riera actual, 

constituïda per la unitat rudítica superior. 

Interpretacions 
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+ Extra... 

L’antic riu 

Els sediments trobats 

als paleocanals donen 

una informació molt 

rica sobre l’antic riu. Si 

observem els seus de-

tritus veurem frag-

ments de pissarres, 

quarsos, gresos i cal-

caries. Sabent que 

l’antic riu arrossegava 

aquest sediments po-

dem interpretar que el 

riu, des de que naixia, 

circulava per llocs on 

l’entorn geològic res-

pecta aquesta compo-

sició. El massís del 

Garraf és el lloc que 

més s’adequa a aques-

ta composició, és a dir, 

l’antic riu naixia al ma-

teix massís, i desembo-

cava a la “ria ruprica-

ta”. 

 



Unitat lutítico-sorrenca inferior a l’entrada de Torrelles de Llobregat, resultant de la meteorització de les 

pissarres abans del Messinià.                                                                                                                                    

Font: original 

Pissarres al tram de la carretera BV-2005 que creua el municipi de Torrelles de Llobregat.                       

Font: original 
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Estructura sedimentaria a la unitat lutítico-sorrenca inferior, entre Torrelles de Llobregat i el parc de barba-

coes. Conté detritus de la unitat rudítica inferior, amb la qual prèviament va estar en contacte.                  

Font: original 

Unitat rudítico-sorrenca entre Sant Vicenç dels Horts i el parc de les barbacoes. Els paleocanals diferenci-

en els sediments més prims dels més gruixuts.                                                                                                  

Font: original 



Detall de les intercalacions de bretxes i sorres a la unitat rudítico-sorrenca.                                                

Font: original 

Unitat lutítico-sorrenca superior prop de l’entrada a Sant Vicenç dels Horts. S’hi distingeix una beta de res-

tes vegetals (groga) i un altre de carbó (fosca), el que podria indicar un estancament d’aigua o 

una colmatació.                  Font: original 67 



 Ubicació aproximada: 41º 22’ 09’’ N  1º 59’ 35’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 17 m 

No hi ha cap explicació per justificar les raons de la presència 

d’aquest tall de 1,7 metres d’altura al costat d’un solar, però 

dona informació molt important. Aquest tall presenta estrats 

del Miocè, del Pliocè i del Quaternari, una fauna marina pliocè-

nica molt nombrosa, i a més s’hi ha trobat fòssils del miocè so-

ta la unitat de margues blaves. 

El tall de la zona d’esbarjo 

 

Vora el riu Llobregat 
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Visualització de l’aflora-

ment on s’hi aprecia 

amb facilitat la unitat 

de margues blaves i la 

unitat quaternària. 

Font: original 



Aquest aflorament presenta tres uni-

tats estratigràfiques ben definides: 

-Sòcol miocènic: Son sediments con-

tinentals oxidats que hi havia abans 

de la transgressió marina. 

-Unitat de margues blaves: Són els 

sediments argilosos que van sedimentar mentre el nivell del 

mar era superior. Contenen molts fòssils. 

-Unitat quaternària: És la unitat que es constitueix per les argi-

les que han sigut oxidades o transportades d’altre lloc durant el 

quaternari, quan ja havia succeït la regressió marina. 

D’aquest aflorament destaca una veta groguenca al centre de 

les margues blaves (que pot ser la evidència d’una oscil·lació del 

nivell del mar o una colmatació), i la brusca continuïtat que hi 

ha entre el sòcol miocènic i les margues blaves. 

Estratigrafia 

Mostra del sòcol miocè-

nic, on s’hi poden obser-

var dos fòssils de cargols 

continentals. Escala 2:1. 

Font: Original 

Distinció de les diferents 

unitats estratigràfiques 

que s’hi troben. Desprès 

de picar a un tros del tall 

es pot observar clara-

ment el sòcol miocènic 

(a la part dreta està co-

bert per marga blava 

despresa), a sobre es 

veuen les margues bla-

ves amb una veta de 

marga marró al mig, i a 

sobre es veu minoritària-

ment la unitat quaternà-

ria. 

Font: Original 
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Alguns fòssils presents a aquest aflorament son els següents: 

Paleontologia 

70 

1– Anadara diluvii 

2– Dentalium sexangulum 

3– Turris contigua 

4– Venus mltilamella 

5– Nassarius elatus 

6– Nassarius semistriatus 

7– Corbula gibba 

8– Notocochlis tigrina 

9– Aporrhais uttingeriana 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

8- 

6- 

7- 

9- 
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Dels dos afloraments trobats a la bora del Riu Llobregat aquest 

és l'únic que mostra a la unitat de margues blaves en contacte 

directe amb el sòcol miocènic. El contacte directe entre sòcol 

miocènic i margues blaves expressa un ràpid increment del ni-

vell mar desprès de la crisi salina del Messinià, ja que si el nivell 

del mar hagués augmentat més lentament es podria observar 

una fàcies de transició.  

Un altre tret vistós de l’aflorament és la presència d’una beta de 

marga marró en mig de les margues blaves. El que es pot inter-

pretar amb la presència d’aquesta beta de marga marró en mig 

de les margues blaves és una frenada de la transgressió, cosa 

que va provocar una colmatació de sediments blaus i  el inici de 

la deposició de sediments marrons.  

Interpretacions 

A aquest tall de 80 cm 

s’observa una beta de 

marga marró en mig de 

la marga blava, el que 

podria indicar una frena-

da de la transgressió ma-

rina. 

Font: Original 



 Ubicació aproximada: 41º 21’ 31’’ N  2º 02’ 51’’ E 

 Altura sobre el nivell del mar: 7 m 

És l’aflorament estudiat què es troba a menys altura sobre el 

nivell del mar, i també el més proper a la costa (a 9,5 Km). 

Aquest aflorament va ser desmantellat amb les obres de la 

construcció de les infraestructures de l’AVE al Baix Llobregat (a 

l’any 2006). Gran part de l’aflorament està protegida sota el 

pont, però les pujades del cabal del riu el poden afectar. 

El Talús del Pont de l’AVE 

 

Vora el riu Llobregat 
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Situació de l’aflora-

ment, on s’hi poden ob-

servar margues blaves. 

Font: original 



Aquest aflorament presenta tres unitats estratigràfi-

ques: 

-Unitat de margues blaves: És la unitat més represen-

tativa de l’aflorament. Es troben a sota i a sobre de la 

unitat lutítico-sorrenca superior, cosa que dona evi-

dencia d’una oscil·lació del nivell del mar. 

-Unitat lutítico-sorrenca superior: Aquesta unitat mos-

tra materials de dos colors diferents: colors marrons i 

colors grocs. Els colors marrons  constitueixen dipòsits 

“lagoon”, cosa que dona evidència de que en algun moment 

s’hi va adoptar  un ambient de llacuna. Els materials grocs ma-

nifesten un ambient més obert i proper a la costa. 

-Unitat de bretxes superiors: Bretxes transportades per aigües 

torrencials durant les diverses regressions marines que s’hi do-

naven. 

Estratigrafia 

Distinció de les unitats. 

Les margues blaves en-

volten la unitat lutítico-

sorrenca per sobra i per 

sota. La unitat lutítico-

sorrenca mostra dos co-

lors diferents: el marró 

(materials de llacuna) i el 

groc (materials propers a 

la costa). 

Font: Original 

Margues bla-

ves aflorant in 

situ, envolta-

des per mate-

rials bretxosos 

oxidats. 

Font: Original 
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Alguns fòssils presents a aquest aflorament son els següents: 

Paleontologia 

74 
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11- 

12- 
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1– Dentalium sexangulum 

2– Pelecyora brochii 

3– Corbula gibba 

4– Anadara diluvii 

5– Nassarius elatus 

6– Neopycnodonte cochlear 

7– Tellina planata 

8– Ringicula buccinea 

9– Nassarius semistriatus 

10– Notocochlis tigrina 

11– Turritella tricarinata 

12– Pyramidella plicosa 

13– Cuvierina astesana 

14– Venus multilamella 

15– Aporrhais uttingeriana 
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A aquest aflorament es poden observar molts in-

dicis que es relacionen amb la regressió del mar. 

La primera imatge mostra una gran fluctuació del 

mar. S’hi distingeix la unitat de margues blaves i 

dues variants de la unitat lutítico-sorrenca superi-

or: una que representa sediments de llacuna 

(fosca), i un altre que representa els sediments 

que van colmatar la llacuna (clara). Aquesta unitat 

expressa que durant una regressió marina es va 

crear aquí un ambient similar al d’una llacuna o 

estuari petit. Les margues blaves de sobre indi-

quen una transgressió que la va inundar. Les margues blaves de 

sobre son un altre testimoni d’aquesta transgressió, que segura-

ment és de les que van succeir durant la llarga regressió. 

A la segona imatge s’exposa un escenari posterior. Es poden dis-

tingir dues unitats: la unitat de margues blaves i la unitat de 

bretxes superiors. El color vermell de les bretxes es relaciona 

amb el canvi del clima de finals del Pliocè, que es va tornar més 

sec, per tant, va haver-hi un clima com el mediterrani, 

el que va comportar pluges estacionals que faciliten el 

transport dels al·luvions. Aquests materials han sigut 

dipositats respectant la llei de Walther, i pel que sem-

bla el transport de les bretxes va erosionar la unitat 

lutítico-sorrenca superior que hi podria haver a sobre 

de les margues blaves, a no ser que la oscil·lació del 

mar fos tan ràpida que no hagués sigut possible la se-

va deposició. 

Interpretacions 

Beta de materials oxi-

dats entre margues bla-

ves. 

Font: Original 

Seqüència d’estrats de 

llacuna dintre de mar-

gues blaves. 

Font: Original 
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Annexos 

Com i per què he fet aquest treball de recerca? 

Vaig decidir estudiar el Pliocè al Baix Llobregat gràcies a la re-

comanació que em va donar l’Isaac Santabárbara al desembre 

de 2013, desprès de veure el material que havia recollit a la 

Pedrera Anna un diumenge que vaig quedar amb un amic, Jor-

di Yherla, per anar-hi. Vaig valorar la recomanació tenint en 

compte el meu gust per la geologia i la proximitat dels aflora-

ments coneguts, i ho vaig acceptar. De fet, quan l’Isaac, que 

més tard em va ser assignat com a tutor de treball de recerca, 

em va fer la recomanació em vaig adonar de que havia comen-

çat el treball de recerca abans d'haver-me’l plantejat. 

Durant les vacances de Nadal de 2013 vaig començar a buscar 

informació del Pliocè al Baix Llobregat, cosa que em va portar 

a conèixer les característiques del Pliocè a la comarca, a tota 

Catalunya, i a tot al món, tal i com s’exposa a la introducció del 

treball. Quan vaig conèixer, gràcies a la bibliografia, els aflora-

ments estudiats al Baix Llobregat em vaig proposar que jo no 

tan sols els exposaria als treball, sinó que a més jo descobriria 

uns altres afloraments que mai abans havien sigut estudiats. 

Aquest propòsit que em vaig fer es va complir per primera ve-

gada al març de 2014, al pàrquing del Chic a Molins de rei, du-

rant una calçotada organitzada pels meus avis. Vaig reconèixer 

la fàcies de margues grogues, i pensant que només trobaria 

restes vegetals vaig acabar trobant restes de mol·luscos en 

grans densitats. Per desgràcia no vaig poder fer gran cosa més 

al llarg del curs a causa dels estudis. 

Tres dies desprès de finalitzar les classes vaig assistir durant  



tres dies a un curs organitzat per la Universitat de Barcelona, 

“Viu la geologia”, per recomanació de Miquel Àngel Cuevas, un 

professor de la UB que vaig conèixer a la final del “Concurs de 

cristal·lització a l’escola” a Madrid. Xavier Delclòs, un dels mo-

nitors del curs, em va presentar a Rosa Domènech, especialista 

en mol·luscos del Pliocè marí a Catalunya, qui m’ha ajudat a 

identificar molts dels mol·luscos trobats al llarg del treball. 

En finalitzar aquest curs de geologia va arribar el dia de recollir 

les notes de 1r de Batxillerat, i vaig anar amb l’Isaac a la carre-

tera BV-2005, per ensenyar-me a utilitzar eines, interpretar pa-

leocanals i fer reconstruccions paleogeogràfiques.  

Per explorar tot el Baix Llobregat en busca d’afloraments plio-

cènics va ser necessari comprar-me una bicicleta, amb la qual 

he recorregut molts kilòmetres aquest estiu per buscar aflora-

ments. De fet, els dos afloraments que es troben a la vora del 

riu Llobregat han sigut descoberts per mi sense ajuda de la bi-

bliografia, gràcies a haver pogut disposar d’una bicicleta. 

Quan a mitjans d’estiu ja anava tenint suficient informació vaig 

començar a escriure el treball formalment. Vaig decidir fer 

aquest treball amb Microsoft Office Publisher, i que l’estructu-

ra del treball no seria com la dels  treballs de recerca convenci-

onals, sinó que tindria una estructura més similar a la d’una 

enciclopèdia, amb l’objectiu de fer més didàctic el treball, i de 

facilitar la seva comprensió. A aquest treball no s’estableix una 

part teòrica i una part pràctica, sinó que s’exposa el resultat de 

la fusió dels dos. L’apartat de conclusions no s’ha exposat for-

malment, sinó que s’ha repartit per tot el treball disfressat 

amb el nom de “Interpretacions”. Aquesta manera de mostrar 

les conclusions pretén exposar clarament les conclusions tro-

bades per cada aflorament, ja que en molts afloraments succe-

eixen fets molt locals que no es relacionen amb la resta. 
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El inici de les classes a setembre va trencar la constància apli-

cada al treball. Per sort he pogut aprofitar molt bé les vacances 

de Nadal, tornant a visitar alguns dels afloraments estudiats, i 

anant a visitar la Rosa Domènech  per identificar fòssils a la UB, 

amb la sorpresa de conèixer l'últim dia a Jordi Martinell, espe-

cialista en mol·luscos del Pliocè marí a Catalunya. 

El resultat de tot el temps aplicat ha sigut aquest treball, 

acompanyat de la meva il·lusió per haver fet per primera vega-

da un treball d’aquesta mida sobre una cosa que m’agrada. 

L’experiència del treball de recerca 

Per mi el treball de recerca no ha significat perdre el temps 

fent un treball que m’imposa el sistema educatiu. Per mi el tre-

ball de recerca ha significat la oportunitat de fer un treball al 

meu gust. Des de primària he volgut fer un treball d’aquestes 

dimensions sobre un tema que m’interessi. Penso que és així 

com s'aprèn, aplicant el teu interès.  

No tot han sigut coses bones, ja que durant la recerca d’aflora-

ments he tingut que creuar vies de tren, he topat amb animals 

en descomposició, m’han empaitat gossos, he caigut de la bici-

cleta, se m’han punxat les rodes, un home sospitós em va espi-

ar, he arribat a casa molts dies ple de fang, i a Can Albareda 

vaig tindre que esquivar uns cavalls solts que no sé que feien 

allà, però res d’això importa, perquè la satisfacció que sento 

desprès d’haver fet un treball com aquest amb tanta il·lusió su-

pera totes aquestes coses. 

Agraïments 

A... 

-Jordi Yherla, per proposar-me anar a la pedrera Anna, cosa 

que va desencadenar tota la historia d’aquest treball. 



-Isaac Santabárbara, per recomanar-me el tema d’aquest tre-

ball de recerca, i per ser el meu tutor de treball de recerca. 

-Laia Casanovas, per inspirar-me i facilitar-me contactes. 

-Miquel Àngel Cuevas, per convidar-me a “Viu la geologia!”. 

-Xavier Delclòs, per presentar-me a Rosa Domènech. 

-Rosa Domènech i Jordi Martinell, per l’ajuda que m’han ofert 

a l’hora d’identificar fòssils. 

-Els meus pares, per regalar-me el material necessari per anar 

d’excursió a picar i treballar els afloraments. 

-Sergi Matillas, per ajudar-me durant la recol·lecció de fòssils. 
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