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RECORREGUT A PEU DE RECONEIXEMENT 
GEOLÒGIC I AMBIENTAL PEL TERME 
MUNICIPAL DE SALLENT (SECTORS 
OCCIDENTALS), GEOPARC DE LA CATALUNYA 
CENTRAL: DES DE LA BOTJOSA AL COGULLÓ I 
DE NOU A LA BOTJOSA / 27 D´OCTUBRE DEL 2019 
 
 
Per Josep M. MATA – PERELLÓ, Josep GIRABAL i Meritxell LLADÓ 
 
 
ADVERTIMENT PREVI 
 

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

Pel que fa al recorregut de l’itinerari, cal dir que la seva major part s’efectuarà 
per camins que es troben en bon estat de conservació, per tal de poder fer tots els 
recorreguts a peu, sense gaires problemes i sense gaires desnivells.  

 
Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a 

la natura, al llarg de tot el recorregut. 
 
 
BREU INTRODUCCIÓ 
 

La totalitat del recorregut de l´itinerari discorrerà per la Depressió Geològica de 
l´Ebre (i més concretament, ho farà de forma totalment exclusiva per la seva Depressió 
Central). Cal dir que la totalitat de la comarca del Bages es troba dintre d’aquesta part de la 
Depressió Geològica de l´Ebre. Tanmateix, tot el recorregut de l´itinerari es troba dintre 
del Geoparc de la Catalunya Central. 
 

Així, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari  s’aniran trobant afloraments dels 
materials cenozoics que reblen l´esmentada depressió, per aquests indrets, els quals 
pertanyen a l´Eocè. Molt sovint, aquests materials els veurem recoberts per terrenys 
cenozoics més recents (del Pleistocè i de l´Holocè) de caràcter eminentment detrític, 
formats majoritàriament a partir de l’erosió dels anteriors. 

 
Els materials que anirem trobant pertanyen fonamentalment a la Formació Artés: 

tot i que per sota d´ella es troben també la Formació Súria, i la Formació Cardona, que no 
arriben a aflorar a cap indret del recorregut. Totes elles pertanyen a l´Eocè; tot i que la 
primera es troba al trànsit entre aquest període i l´Oligocè. Tot i així, la major part del 
recorregut s’efectuarà entre els nivells de gresos i calcolutites de tonalitats rogenques, 
d´origen continental, de la Formació Artés.  
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En aquest itinerari farem més èmfasi en els aspectes relacionats directament amb la 
geologia ambiental. Com és sabut, aquesta es una branca de la geologia en la qual es 
toquen els aspectes relacionats directament amb el Medi Ambient.  Malgrat això, també es 
faran observacions relatives a altres branques de la geologia, com la geomorfologia i la 
tectònica.  
 

Per d’altra banda, la totalitat del recorregut discorrerà per la comarca del Bages, 
integrada dintre de la Catalunya Central. I ho farà exclusivament pel terme municipal de 
Sallent, pels sectors occidentals del mateix. 
 
 
OBJETIUS 

 
Els objectius fonamentals d’aquest recorregut de caràcter geològic, ambiental i 

miner, poden concretar-se en els següents aspectes. 
 
1.- Reconeixement dels sectors centrals del Geoparc de la Catalunya Central 

(també denominat: Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central), pels voltants del 
municipi de Sallent, pels part dels sectors occidentals del mateix. 
 

2.- Reconeixement de les característiques fonamentals de la  Depressió 
Geològica de l´Ebre (per la qual transitarà la major part del recorregut). En concret, les 
observacions es centraran en la Depressió Central 
 

3.- Observació dels materials que reblen la depressió anterior. Aquests materials 
pertanyen exclusivament a la Formació Artés, Formació. Aquests materials formen part 
dels terrenys cenozoics que reblen la depressió i pertanyen a l´Eocè; tot i que els nivells 
superiors de la primera, es situen al trànsit cap a l´Oligocè. Per d´altra banda, sovint es 
faran palesos els materials detrítics del Cenozoic recent, del Pleistocè i de l´Holocè, els 
qual recobreixen de vegades als anteriors.  

 
4.- Observació dels diferents accidents tectònics que es troben pels voltants de 

Sallent, en especial de Falla del Guix (a diferents indrets del recorregut). Aquest 
element és un important  LIG (Llocs d’interès Geològic) de la comarca del Bages i 
alhora del Geoparc de la Catalunya Central 

 
5.- Observació de les diferents explotacions mineres que anirem trobant al llarg 

del recorregut d’aquest itinerari. En concret, veurem les actuals explotacions de la Mina 
de Sallent, entre altres. Aquests elements constitueixen uns LIPM (Llocs d’interès del 
Patrimoni Miner) de la comarca del Bages. 
 

6.- Observació, si s’escau de les restauracions dutes a terme, a les escombreres 
de la Mina de Sallent. Dintre d’aquest apartat, cal fer esment un especial esment de les 
efectuades a l’escombrera del barri de la Botjosa de Sallent. 
 

7.- Observació, a distancia, de la subsidència geològica i minera, la qual afecta al 
Barri de l´Estació de Sallent. En aquest cas, s’intentarà fer una aproximació a les causes 
que han produït l’esfondrament i a les conseqüències del mateix. Cal entendre que la 
subsidència del Barri de l´estació, te un origen clarament geològic, relacionat amb la 
falla del Guix. 
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8.- Observació, si s’escau, dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni 
geològic i miner que anirem trobant al llarg del recorregut del present itinerari.  
 

9.- A més a més dels anteriorment esmentats. es realitzarà l’observació dels 
diferents aspectes geològico-ambientals que es trobin al llarg del recorregut. 

 
10.- Observació del Patrimoni Arqueològic relacionat amb les restes del Poblat del 

Cogulló de Sallent. 
 

 
ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 
 

Hi ha nombrosos antecedents nostres, pel que fa al municipi de Sallent, per on hem 
realitzat diferents recorreguts. Així, en farem esment dels següents: 2001a, 2001b, 2001c, 
2001d, 2002, 2003a, 2004a, 2005b, 2006, 2010, 2011a, 2011b, 2013a i 2013b). Tot i així, 
aquest recorregut que ara presentem és en bona part inèdit, en tractar-se d´un recorregut 
pedestre. Hi ha, però, dos antecedents parcials a MATA – PERELLÓ u SANZ BALAGUÉ 
(2015a i 2015b). Per d´altra banda, també cal fer esment dels itineraris següents: MATA-
PERELLÓ i HERRERA (2001), MATA-PERELLÓ i FONT (2001) i MATA-PERELLÓ, 
MATA LLEONART i RUBIO (2001); així com el de MASACHS et altri (1988).  

 
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions situades a les comarques per les 

quals discorre l´itinerari, farem esment d’uns altres treballs nostres; concretament de 
MATA-PERELLÓ (1991 i 1993), el primer dedicat al conjunt de les mineralitzacions 
catalanes, i el segon dedicat a les de la comarca del Bages. 
 

I, pel que fa a l’estructura geològica de la zona per la qual discorre l´itinerari, farem 
esment de dos treballs col·lectius, concretament de: GUIMERÀ et altri (1982) i de RIBA 
(1967); així com de RIBA et altri (1976). Aquests treballs fan referència a la geologia del 
conjunt dels Països Catalans. Tanmateix, cal fer esment dels treballs de l´IGME (1975). I 
també del de COLLDEFORNS (1986), relatiu a la geologia del Bages.  

Pel que fa als fenòmens de subsidència del Barri de l´estació, farem esment de dos 
treballs:  MATA-PERELLÓ i RESTREPO (2006), relatiu a un estudi sobre la cavitat de 
Sallent, situada sota el Barri de l´Estació. Igualment, ens referirem al treball del ICC 
(2004). 

 
I, finalment, pel que fa al patrimoni geològic i miner o al Geoparc de la Catalunya 

Central, ens referirem a diversos treballs, com els següents: CLIMENT COSTA I MATA 
PERELLÓ (2012), CLIMENT COSTA et altri (2015), ICHN (1998),  MATA – 
PERELLÓ (2003b, 2004b i 2005b), MATA-PERELLÓ, J.M., FONT SOLDEVILA J. i 
MATA LLEONART, J. (2001); així com a MATA – PERELLÓ et altri (2006). 
 

Tots aquests treballs i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l’apartat 
dedicat a la BIBLIOGRAFIA ESMENTADA.  
 
 
DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 
Aquest recorregut transitarà solament per la Catalunya Central, i en concret per 

la comarca del Bages, exclusivament pel municipi de Sallent. Així, s´iniciarà i 
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finalitzarà al barri de la Botjosa, per on es faran les primeres aturades. Una al mateix 
barri i l´alta en trobar la Sèquia de Manresa. 

 
Després, el recorregut a peu es dirigirà cap a la pista que s´encamina cap al 

Poblat del Cogulló. En aquest recorregut es faran diverses aturades. Després, el 
recorregut es dirigirà cap a les immediacions d´on es trobava Mas Cogulló, seguint un 
antic camí. En aquest tram, també es farà una aturada. Posteriorment, seguint aquest 
camí, ens caldrà apropar-nos cap a l´actual escombrera del Cogulló. Tot i així, el 
recorregut es dirigirà cap l´antic poblat del Cogulló, per on es farà una llarga aturada. 

 
A continuació, des de l´indret anterior, es baixarà de nou cap a les immediacions 

de la Botjosa, seguint el camí del Cogulló.  Quasi n arribar al barri acabat d´esmentar, es 
farà una fillola seguint la via dels FFCC (i també de la Sèquia de Manresa, coberta en 
aquest tram) passant per l´Estació Classificadora d´IBERPOTASH. En aquest tram es 
faran diverses aturades. Després, el recorregut es dirigirà cap ales immediacions del 
Torrent Soldevila, per on es faran les darreres aturades. En fer-les, caldrà retrocedir, de 
nou fins a la Botjosa, per on finalitzar el recorregut d´aquest itinerari, just a l´indret per 
on ha començat. 

 
Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT (del que 
adjuntem dues versions), que serà d´uns 10 Km, a través dels quals es faran 12 aturades. El 
recorregut començarà a una alçada de 265 metres, al Barri de la Botjosa, a partir d´aquí 
anirà sempre pujant, fins arribar a una alçada màxima de 465 metres, per les immediacions 
del Cogulló. Aquesta serà la màxima alçada de tot el recorregut de l´itinerari. A partir 
d´aquí anirà baixant fins als 303 metres, poc abans d´arribar de nou a la Botjosa.  
Posteriorment, es farà un recorregut ben lineal, arribant fins a l’Estació Classificadora. 
Finalment, en retornar a la Botjosa s´arribarà de nou a l´alçada inicial de 265 metres.  
Aquesta serà la mínima alçada del recorregut d´aquest itinerari, que haurà tingut un 
desnivell de 200 metres. Això es: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/it-geol-sallent-
occidental-geoparc-de-la-catalunya-central-8709190 
 

 
 

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

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/it-geol-sallent-occidental-geoparc-de-la-catalunya-central-8709190
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/it-geol-sallent-occidental-geoparc-de-la-catalunya-central-8709190
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MAPA 2 DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI 
(MAPA TOPOGRÀFIC DEL ICGC) 

 
DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 
 
 Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de 
PARADES, que tot seguit anirem veient. En cadascuna d’aquestes aturades farem un breu 
comentari (geològic o mineralògic, segons s’escaigui). Per d’altra banda, en cada cas 
indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es troba l’aturada.  
 
 Per fer-ho, utilitzarem els fulls editats per l´Instituto Geográfico y Catastral de 
España, publicats a l’escala de 1:50.000. En aquest cas, sols utilitzarem un full, el 363 
(conegut com a full de Manresa).  
 
 Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut d’aquest itinerari, 
és la següent: 
 
 
PARADA 1. BARRI DE LA BUTJOSA. OBSERVACIÓ DE 
L´ESCOMBRERA ANTIGA DE SALLENT, DE LES RESTAURACIONS I DE 
LES EFLORESCENCIES, (terme municipal de Sallent, comarca del Bages). 
(Full 263).  266 m 
 
 L´inici del recorregut de l´itinerari cal efectuar-lo en aquest indret, el qual es troba 
situat a la vora de l´Autopista. Per tal d’anar cap a l´indret de l’aturada, caldrà creuar 
l´Autopista per sota, per tal d’anar al Barri de la Botjosa. Al respecte del barri, cal dir que 
l´Autopista l’ha dividit en dues parts. Nosaltres anirem a la més ponentina, que és la més 
habitada. A l’altra hi predominen les empreses industrials. 
 
 Aquí es pot observar la problemàtica d’aquest barri, que es troba situat a la vora 
d’una antiga escombrera procedent dels materials no aprofitats de l’antiga mina de potassa 
de Sallent. Aquests materials, evidentment solubles, han estat dissolts per les aigües 
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superficials procedents de les pluges. I a continuació, després de lixiviar part de les sals de 
l’escombrera, s’han anat filtrat per entre els terrenys porosos de la terrassa del Llobregat, 
circulant a través d’ells, impregnant-los de les esmentades sals.  
 
 Posteriorment, en èpoques seques, aquestes sals han arribat a la superfície per 
capil·laritat, donant lloc a la formació d’eflorescències per diferents indrets; i entre ells pels 
carrers i per dintre de les cases del barri. Al mateix temps, també cal observar l´impacte 
visual i social produït per aquesta escombrera (ara inactiva), en trobar-se en una situació 
molt propera al barri de la Botjosa. FOTOGRAFIA 1. 
  

 
 

FOTOGRAFIA 1. PARADA 1 
El Barri de la Botjosa i l´escombrera antiga de la Mina de Sallent 

Al fons es veuen els relleus sobre els quals hi ha el poblat del Cogulló. A mitja alçada es veu la 
falla del  Guix 

 
 

Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot veure be l´escombrera i també la 
restauració realitzada fa més de trenta anys, per part de l´aleshores Escola Superior 
d´Enginyeria Agrònoma de la UPC. Es pot veure com, malgrat el temps transcorregut, la 
restauració aleshores realitzada es conserva be. FOTOGRAFIA 2. 

 
Per d’altra banda, en donar una volta per les construccions que queden en peus, del 

Barri de la Botjosa, es poden veure per arreu les eflorescències salines que apareixen per 
moltes cases. Són conseqüència de que les aigües d’escorrentia per l´escombrera `propera, 
han dissolt part de la sal, després s’han filtrat entre els materials de la terrassa fluvial, sobre 
la qual es troba el barri,  

 
Posteriorment, en temps secs, aquestes aigües han pujat a la superfície, evaporant-

se i precipitant la salt dissolta. Aquesta, es deposita en forma d’eflorescències, 
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FOTOGRAFIA 2. PARADA 1 
Un aspecte de les restauracions de l´escombrera antiga de Sallent 

Es poden veure les restes de les plantacions que es van efectuar sobre l´escombrera, fa uns anys. 
Depressió Geològica de l´Ebre 

 
 

PARADA 2. CAMÍ DE LA BOTJOSA AL COGULLÓ. LA SÈQUIA DE 
MANRESA, (terme municipal de Sallent, comarca del Bages). (Full 263).  
Alçada: 296 m 
 
 Després de fer l´aturada anterior, caldrà continuar el recorregut, pel camí que va 
pujant cap al Cogulló. Poc després de fer l´anterior aturada, travessarem la Sèquia de 
Manresa. Per aquest indret, farem una aturada. La farem a uns 0´8 Km de la parada 
anteriorment efectuada. 
 
 En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la 
Formació Artés (fonamentalment de l´Eocè). Així, hem vist nivells de calcolutites i de 
gresos d´origen continental. Aquests són els materials que reblen la Depressió Geològica 
de l´Ebre, per aquests indrets.  El color rogenc d´aquests materials es conseqüència de 
trobar-se el ferro present als sediments en forma de ferro fèrric, donant lloc al mineral 
HEMATITES, de color rogenc. aquest mineral dona el seu color a les roques, ja que els 
altres minerals presents són incolors o blancs (com és el cas de la CALCITA, el QUARS o 
la MONTMORILLONITA, que són els quins constitueixen les roques dels voltants) 
 
 En aquest indret es pot fer una bona observació de la Sèquia de Manresa. Aquesta 
porta l´aigua del Llobregat, des de la Resclosa de Balsareny cap a la ciutat de Manresa.  
FOTOGRAFIA 3. 
 
 Com a fet interessant a tenir en compte, que tot el recorregut de la Sèquia, forma 
part del terme municipal de Manresa, tallant els dels altres municipis per on discorre 
aquesta conducció d´aigua. 
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FOTOGRAFIA 3. PARADA 2 

Indret per on discorre la Sèquia de Manresa, a tocar del camí des del Barri de la Botjosa cap al 
Cogulló. Afloraments, per arreu dels materials rogencs de la Formació Artés 

Depressió Geològica de l´Ebre 
 

 
 

FOTOGRAFIA 4. PARADA 3 
Aspecte de les instal·lacions mineres d´ICL, des del camí de la Botjosa al Cogulló 

També es veu al darrera, el sector del Guix, afectat per la falla del mateix nom 
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PARADA 3. EL COMPLEX DE LA FALLA DEL GUIX AL CAMÍ DE LA 
BOTJOSA AL COGULLÓ, (terme municipal de Sallent, comarca del Bages). 
(Full 263).  Alçada: 389 m. 
 
 Després de realitzar la parada anterior, cal continuar el recorregut de l´itinerari, 
seguint pel camí que condueix des del Barri de la Botjosa cap al Cogulló de Sallent. Ara, 
després d´un recorregut proper a 1´5, i després d´efectuar una pujada propera als 100 
metres, farem una altra aturada, dintre d´aquest recorregut. 
 
 En aquest trajecte, fins aquí, hem anat trobat els materials rogencs de la Formació 
Artés, els quals afloren per arreu. Per d´altra banda, a diferents trams del recorregut, 
haurem pogut fer una bona observació de l´indret per on es troben les instal·lacions de la 
planta de tractament de l´empresa ICL, situades entre la Botjosa i la població de Sallent. 
FOTOGRAFIA 4. 
 
 Per d´altra banda, prop de l´indret de l´aturada s´han bet ben palesos uns 
afloraments dels materials carbonatats que constitueixen les anomenades “calcàries de 
Sallent”. Aquests materials, també formen part de la Formació Artés, que hem anat trobant 
a tot el recorregut.  
 
 Tot i així, en aquest lloc, per on fem ara l´aturada, es veuen aquets materials ben 
rebregats. Tot això és conseqüència de la important Falla del Guix, que afecta als materials 
esmentats de la Formació Artés. Així, es fan ben palesos un conjunt de plecs, replecs i 
fractures a la fora del camí. Totes aquestes estructures formen part del que s´anomena 
Complex de la Falla del Guix, de Sallent. FOTOGRAFIA 5. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 5. PARADA 3 
Un doble plec entre  els materials carbonatats (calcàries de Sallent) de la Formació Artés. Es fa 
palès un sinclinal i un anticlinal, del Complex de la Falla del Guix de Sallent Camí de la Botjosa 

al Cogulló. Depressió Geològica de l´Ebre 
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PARADA 4. CAMÍ VELL DE SALLENT A MAS COGULLÓ, COMPLEX 
DE LA FALLA DEL GUIX, (terme municipal de Sallent, comarca del Bages). 
(Full 263).  Alçada: 409 m. 
 
 Després de fer l´aturada anterior haurem de fer un curt recorregut pel Camí de la 
Botjosa al Cogulló. A menys de 100 metres i escaig de la parada acabada de fer, 
trobarem un trencall per l´esquerra, que correspon a l´antic camí de Sallent cap a la casa 
de Mas Cogulló. Aquest camí es troba lleugerament enlairat, per sobre del que anem 
seguint, però es pot pujar, amb molta cura. Després caldrà seguir-lo, anant cap al SW. 
Més endavant, farem una aturada, aproximadament a uns 0´3 Km de l´anterior, després 
de pujar uns 20 metres. 
 
 En aquest trajecte, inicialment hem trobat els materials carbonatats que hem vist 
a l´aturada anterior. Després, haurem trobat afloraments dels gresos i calcolutites 
rogencs (que apareixen a l´indret de la connexió entre els dos camins). Posteriorment, 
on ara som. Hem tornat a trobar els materials carbonatats, les anomenades calcàries de 
Sallent. Aquests materials, com a l´aturada anterior, es troben força rebregats, com a 
conseqüència de trobar-se afectats pel Complex de la Falla del Guix de Sallent. 
 
 Precisament, a l´indret de l´aturada es fan palesos un conjunt de plecs, replecs i 
fractures, com a la parada anterior. Ara, estem situats per sobre d´ella, a uns 20 metres 
cap al SW, que corresponen a la inclinació del complex acabat d´esmentar. 
FOTOGRAFIA 6. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 6. PARADA 4 
Aspecte  d´un plec i d´una fractura entre els materials de la Formació Artés. Camí de Sallent cap 

a Mas Cogulló. Depressió Geològica de l´Ebre 
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PARADA 5. EL COGULLÓ DE SALLENT, (terme municipal de Sallent, 
comarca del Bages). (Full 263).  Alçada: 463 m. 

 Després de fer l´aturada anterior haurem de fer un altre recorregut, ara pel camí 
vell de Mas Cogulló. Així, ens anirem desplaçant cap al SW. Després, ens caldrà 
apropar-nos fins a les immediacions de l´actual escombrera de ICL. Finalment, ens 
caldrà anar cap a l´indret per on hi ha les excavacions arqueològiques del Cogulló. En 
arribar aquí, farem una aturada. La farem després d´un recorregut proper als 0´9 Km, 
durant els quals hem pujat més de 50 metres, arribant a la part més alta del recorregut, 
prop d´on hi ha un Vèrtex Geodèsic.  

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem 
esmentats a les aturades anteriors. Aquests materials pertanyen a la Formació Artés, de 
l´Eocè, Tanmateix, hem trobat materials antròpics, del Pleistocè, els quals formen part 
de l´Escombrera de les properes explotacions de potassa. Aquestes, exploten els 
materials salins de la Formació Cardona, situada al subsòl.  

 Per d´altra banda, ara en arribar al Cogulló, es fan paleses unes calcàries. 
Aquestes son uns nivells de les anomenades Calcàries de Sallent, les responsables de 
que a la població, el riu Llobregat vagi fent una sèrie de salts, que precisament han 
donat lloc al nom del poble, FOTOGRAFIA 7. 

 
 

FOTOGRAFIA 7. PARADA 5 
Aflorament dels nivells carbonatats (Calcàries de Sallent), de la Formació Artés. Es troben al 

Cogulló, entre les excavacions de l´antiga població. Depressió Geològica de l´Ebre 
 

 Per d´altra banda, des d´aquest indret enlairat, es pot gaudir d´una bona 
observació de diferents indrets de la Depressió Geològica de l´Ebre, i tanmateix d´altres 
unitats geològiques. Mirant cap a llevant i cap al SE, es veuen els relleus de la Serra de 
L´Obac, entre altres lloc. Mirant cap al Sud, es veuen els de Montserrat. 
FOTOGRAFIES 8 i 9. 
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FOTOGRAFIA 8. PARADA 5 
Relleus de la Serra de l´Obac i del Montcau, des del Cogulló de Sallent. Altiplans Meridionals 

de la  Depressió Geològica de l´Ebre. En primer terme es veu part del Pla de Bages. 
 

 
 

FOTOGRAFIA 9. PARADA 5 
Des del Cogulló de Sallent, en primer terme, a la dreta es veu l´escombrera de la Mina de 

Potassa de Sallent 
Al fons, es veuen els relleus de Montserrat, que es situen dintre dels Altiplans Meridionals de la  

Depressió Geològica de l´Ebre.  
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EL COGULLÓ  
 
El jaciment ibèric del Cogulló es tracta d'un poblat fortificar situat 
al punt més alt ( 475msnm) del  serrat del qual en pren nom el jaciment. 
La seva alçada relativa respecte el riu Llobregat que transcorre pel 
seus peus, li confereix un gran predomini en el paisatge i un domini 
visual de tot el pla de Bages. Aquest fet i les seves característiques 
estructurals evidencien la importància del nucli. 
 
L'Estat actual de la recerca permet  diferenciar l’existència de dues 
grans fases constructives successives. La més antiga situaria el 
naixement del nucli ibèric en un moment avançat del segle V a.C., 
perdurant al llarg de tot el segle IV a.C. En aquest moment es basteix 
el sistema defensiu i les bateries de cases perimetrals a la muralla. A 
finals del segle III s'amplia el moblat per la seva banda meridional 
adaptant-se a la orografia del terreny i es densifica la trama urbana. 
 
En aquest moment es calcula que va poder-hi viure unes 200 persones. Tot 
i       que es constata  una perduració de l’assentament fins a la primera 
meitat del segle I a.C. Hi ha  poques evidències sobre les 
característiques estructurals del jaciment en aquest darrer moment 
d’ocupació. La planta actualment disponible docs es correspon 
fonamentalment a l’aspecte del nucli durant el segle III aC. 
 
 
 

 
 

FOTOGRAFIA 10. PARADA 6 
Aflorament dels materials carbonatats (Calcàries de Sallent) de la Formació Artés 

Corba del camí de baixada del Cogulló a la Botjosa. Depressió Geològica de l´Ebre.  
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PARADA 6. CAMÍ DE BAIXADA DEL COGULLÓ DE SALLENT CAP A 
LA BUTJOSA. CORBA DEL CAMÍ, (terme municipal de Sallent, comarca 
del Bages). (Full 263).  Alçada: 404 m. 
  

Després de fer l´aturada anterior, haurem de començar a fer la baixada cap al 
Barri de la Botjosa. Per fer-ho, utilitzarem el camí que es dirigeix cap aquest barri. Cal 
dir que aquest camí ja l´hem utilitzat de pujada, entre la PARADA 1 i la PARADA 4. 
Així, ara el farem de baixada. Seguint-lo, a uns 0´9 Km de la parada anterior, en farem 
una altra. Alhora, hem fet un descens d´uns 60 metres, des de la parada anterior. 

 
En aquest trajecte, hem estat trobant afloraments dels materials rogencs de la 

Formació Artés; els gresos i calcolutites que hem anat trobant a diferents trams del 
recorregut d´aquest itinerari.  

 
Tot i així, ara es fan palesos, de nou, els materials carbonatats d´aquesta 

formació: les anomenades calcàries de Sallent. Així, ara les trobem en aquest indret, per 
on es fan paleses moltes diàclasis. FOTOGRAFIA 10 (PÀGINA ANTERIOR) 
 

 
 

FOTOGRAFIA 11. PARADA 7 
Una de les dolines de l´escombrera antiga de Sallent 

 
PARADA 7. ESCOMBRERA ANTIGA DE LA MINA DE SALLENT. 
BÒFIES. VIA DELS FFCC, (terme municipal de Sallent, comarca del 
Bages). (Full 263). 302 m 
 
 Després de realitzar l´aturada anterior,  acabar de baixar fins a les immediacions 
del barri de la Botjosa. Després, en quasi arribar al barri, en trobar la Sèquia de 
Manresa, ens caldrà continuar pels senders que segueixen (primer l´esmentada Sèquia) i 
després la via fèrria. Així, arribarem aviat a la part alta de l´escombrera que hem vist a 
la PRIMERA PARADA del recorregut d´aquest itinerari. En arribar-hi, cal fer una nova 
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parada, aproximadament a 2´3 Km de la parada anterior, després de baixar més de 100 
metres. Cal dir que aquest haurà estat el tram més llarg d´aquest itinerari. 

 
En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels nivells terrígens de l´Eocè 
Continental que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per on estem ara situats en 
aquest indret. Així, hem vist nivells de calcolutites i de gresos rogencs, els quals es 
situen dintre de la Formació Artés. Per sota, ocasionalment, hem trobat afloraments de 
calcolutites i gresos grisencs de la Formació Súria. 
 
 En aquest indret, podem fer una observació de l´escombrera antiga de la mina de 
potassa de Sallent. Així, es pot veure com hi ha molta HALITA, acompanyada dels 
materials estèrils extrets de la mina. Tanmateix, es pot veure com a l´escombrera es 
produeixen fenòmens de dissolució parcial de la mateixa. Així com de circulació 
soterrània d´aigües, amb la formació de dolines superficials. FOTOGRAFIA 11. 

 
 

PARADA 8. COMPLEX DE LA FALLA DEL GUIX. SECTORS 
MERIDIONALS, ESTACIÓ, (terme municipal de Sallent. Comarca del 
Bages). (Full 363). 302 m 0´4 Km 
 
 Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un nou recorregut, seguint 
pel camí que discorre prop de la via fèrria dels FFCC. A uns 0´4 Km, aproximadament 
de la parada anterior, en farem una altra. En aquesta ocasió, el recorregut haurà estat 
pràcticament horitzontal, com ho serà a la totalitat del recorregut final de l´itinerari. 
 
 En aquest trajecte, a la banda dreta del recorregut, hem anat veient l´escombrera 
antiga de la mina de Sallent. Així, hem anat veient HALITA, amb materials estèrils 
extrets de la mina. Per d´altra banda, hem anat trobant més dolines. 
 
 Al mateix temps, en aquest recorregut, hem continuat trobant els materials 
esmentats a l´aturada anterior (els quals es fan palesos a l´esquerra del camí que anem 
recorrent). Efectivament, ens hem estat desplaçant dintre de la Depressió Geològica de 
l´Ebre (i més concretament, dintre de la seva Depressió Central). Així, hem anat trobant 
afloraments dels materials eocènics que la reblen per aquests indrets.  
 

  
FOTOGRAFIA 12. PARADA 8 

Una de les fractures del complex de la 
Falla del Guix. La falla es pràcticament 

FOTOGRAFIA 13. PARADA 8 
Una doble falla, dintre del Complex de la 

Falla del Guix 
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horitzontal 
Hem vist els nivells de les calcolutites i dels gresos de tonalitats rogencs, que 

pertanyen a la Formació Artés. Ocasionalment, per sota d´aquests materials, també hem 
trobat afloraments dels nivells de la Formació Súria, amb trams de calcolutites i gresos 
de tonalitats grisenques. 
 
 Aquests materials es troben força rebregats, amb freqüents fractures i plecs. 
Aquests elements estructurals formen part del Complex de la Falla del Guix. Cal dir que 
ara ens trobem a l´extrem meridional del mateix. FOTOGRAFIES 12, 13, 14 i 15. 
 

  
FOTOGRAFIA 14. PARADA 8 

Una falla, dintre del Complex de la Falla 
del Guix 

FOTOGRAFIA 15. PARADA 8 
Plec fallat, situat dintre del Complex de la 

Falla del Guix 
 
 
PARADES 9 i 10. COMPLEX DE LA FALLA DEL GUIX: FALLA I 
“CONTRAFALLA”. ESTACIÓ CLASSIFICADORA DELS 
FERROCARRILS DE CATALUNYA, (terme municipal de Sallent. 
Comarca del Bages). (Full 363). 304 m 0´4 Km 

 
Després de realitzar la parada anterior, convindrà continuar cap al Nord, pel 

camí que anem seguint, el qual discorre paral·lel a la via dels FFCC. Seguint aquest 
camí, ens caldrà anar cap a l´Estació Classificadora dels Ferrocarrils de Catalunya, 
situada al costat de la Mina de Potassa de Sallent. En arribar-hi, farem una nova aturada, 
a aproximadament a uns 0´2 Km de l´inici de la parada anterior. 

 
En aquest recorregut. Hem anat trobant els materials esmentats a les aturades 

anteriors. Tanmateix, hem continuat trobant una gran complexitat estructural. Així, en 
aquest indret pot observar-se una interessant fractura. Es tracta de la coneguda falla del 
Guix. En realitat no es tracta d’una fractura única, sinó d’un complex de fractures i 
contrafractures (en realitat de falles inverses – encavalcaments i de 
retroencavalcaments) que donen lloc a una important falla inversa que afecta als 
materials eocènics  de la Depressió Geològica de l´Ebre. 

 
Aquesta fractura te una clara component pirinenca, encavalcant els sectors 

septentrionals sobre els meridionals. Tot aquest sistema es visible a partir de l´indret on 
fem la present aturada, fins a uns 300m tot anant cap al Sud, per on hem fet la parada 
anterior. Aquesta falla es troba afavorida per les característiques plàstiques i diapíriques 
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dels materials de la Formació Cardona (constituïda per nivells d´halitites i silvinitites, 
fonamentalment), la qual es troba sota de la Formació Artés (amb nivells de gresos i 
calcolutites, y amb passades guixoses) que aflora en superfície. FOTOGRAFIA 16. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 16. PARADA 9 
Aspecte d’una de les fractures del Complex de la Falla del Guix, a l’estació de classificació 

 
  A poca distancia d´aquesta (a uns 50 metres, cap el Nord), es veure la 

denominada “contrafalla”, que en realitat és un retroencavalcament. FOTOGRAFIA 17. 
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FOTOGRAFIA 17. PARADA 10 
Aspecte d’una de les “contrafalles”, un “retroencavalcament” del Complex de la Falla del Guix 

Precisament, aquesta situació dels materials, és el que ha produït la formació de 
la gran cavitat situada per sota del barri de l´Estació de Sallent; així com d’altres 
produïdes per la zona (MATA-PERELLÓ i RESTREPO, 2006). En efecte, tant les 
aigües del Llobregat com les del torrent Soldevila, han penetrat cap al subsòl, a través 
de les fractures de la Falla del Guix. FIGURA 1. 
 

 
 

FIGURA 1. PARADA 4 
MATA-PERELLÓ i RESTREPO, 2006 

 
En arribar als nivells de CARNAL·LITA (KCl.MgCl2.6H2O), situats dintre de 

la Formació Cardona, s’ha produït la dissolució d’aquesta sal. En produir-se la 
dissolució iònica del KCl i la del MgCl2, s’ha originat alhora l’alliberament de les sis 
molècules d’aigua, agreujant el problema i incrementant la quantitat d’aigua. Així, poc a 
poc, a través de milers d’anys s’ha produït la gran cavitat. 

 
Per d’altra banda, en aquest lloc pot fer-se una altra observació per sota de 

l´Estació Classificadora: es tracta de l´important centre miner de Sallent, on son 
explotats els nivells de silvinitita, per tal d’aprofitar la silvina, per obtenir la  potassa. 

 
 

PARADA 11. IMMEDIACIONS DEL TORRENT SOLDEVILA, 
BSERVACIÓ DEL PONT DE LA SÈQUIA DE MANRESA, (terme 
municipal de Sallent. Comarca del Bages). (Full 363) 288 m 0´2 Km 
 
 Després de realitzar l´aturada anterior, cal realitzar un nou recorregut, per tal 
d´arribar fins a l´indret per on surt el camí (per la dreta) que remunta el Torrent 
Soldevila. En arribar a aquest indret, podem fer una nova aturada, aproximadament a 
uns 0´1 Km de la parada anterior. 
 
 En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials 
esmentats a les aturades anteriors. Així, hem vist nivells rogencs de la Formació Artés, 
que són els que afloren per on som ara. Per d´altra banda, hem vist com les vies dels 
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FFCC es troben totalment afectades pels moviments recents del Complex de la Falla del 
Guix. I també, en arribar on som ara, podem veure com aquests moviments han anat 
afectant al pont de la Sèquia de Manresa, des de la seva construcció fins ara. 
FOTOGRAFIA 18.  
 

 
 

FOTOGRAFIA 18. PARADA 11 
Afectacions produïdes sobre el pont de la Sèquia de Manresa, com a conseqüència del 

moviment del Complex de la Falla del Guix, al llarg dels temps, des de la seva construcció 
 
EN AQUEST INDRET DEL BARRI DE LA BOTJOSA FINALIZA EL 
RECORREGUT DE L´ITINERARI 
______________________________________________________________ 
 
 
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
 
CLIMENT COSTA, F; MATA – PERELLÓ, J.M.; VINYES SABATA, J. RUBIO, 
C. (2015). - La minería y el patrimoniominero en el Geoparc de la Catalunya Central. 
Actas del XV Congreso Internacional sobre PatrimonioGeológico y Minero. Logrosan 
(2014). Editores J.M. Mata – Perelló y M. Hunt. En prensa. 10 Pàgines. Manresa 
 
COLLDEFORNS, B. (1986).- Estudi Geològic de la comarca del Bages. Públic. EUPM, 
399 pàgines. Manresa. 
 
GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol. 
2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona. 
 
ICC (2004).- Nota tècnica sobre els resultats de l’auscultació del procés d’esfondrament 
del terreny que afecta el barri de l’Estació de Sallent i Recomanacions sobre les 
actuacions a emprendre. Informe Tècnic. 40 pag.Barcelona 
 



20 
 

ICHN (1998).- Guia d´Espais d´Interès natural del Bages. Inst. Catalana d´Hist. Nat. 
Centre d´Est. del Bages. 295 pàgines. Manresa 
 
IGME (1975).- Mapa Geológico de España a Escala 1:50.000 (2ª Sèrie). Full i Memòria 
nº 363 (Manresa). Inst. Tecnológico y GeoMinero de España. Minist. Indus. Ener. Madrid. 
 
MASACHS, V. et altri (1981).- Itineraris geològics per Anoia, Bages, Berguedà i 
Solsonès. Pub. Caixa d´Estalvis de Manresa, 205 pag. Manresa. 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. Tesi Doctoral, Universitat 
de Barcelona. Facultat de Ciències. 552 pag. Barcelona 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (1993).- Els Minerals de la Comarca del Bages. Revista 
Xaragall, nº 19, 510 pàgines, Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2001a).- Los itinerariosgeológico-ambientales. El 
itinerariogeológico ambiental por el Bages. Desde Sallent a Cardona. Actas del 
SegundoSimposio sobre Geología, MedioAmbiente y Sociedad. pp. 119-124. Cubells 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2001b).- Recorregut de recerca geoambiental per la comarca 
del bages: des de Manresa i Santpedor cap a Castellnou de Bages, Sallent i Artés. Inèdit, 12 
pag. Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2001c).- Itinerari geològic, ambiental i miner per la comarca 
del Bages:  des de sant Vicenç de Castellet a Sallent, Súria i Cardona. Inèdit. 10 pag. 
Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2001d).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per la 
comarca del Bages: des d´Artés a Cabrianes i a Sallent. Inèdit, 10 pag. Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2002).- Itinerari geològic, ambiental i miner per la comarca 
del Bages:  des de Sant Vicenç de Castellet a Sallent, Súria i Cardona. Algeps nº 228, 12 
pag. Manresa  
 
MATA-PERELLÓ (2003a).- Itinerari de recerca geo-ambiental i minera per la 
comarca del Bages:  des de Santpedor a Sallent, Súria i Cardona. Inèdit, 8 pag. Manresa 
 
MATA-PERELLÓ,J.M. (2003b).- Inventario de las explotaciones mineras y del 
Patrimonio Minero de la comarca del Bages. Informe para la Dirección General de 
Minas de Catalunya. Barcelona 
 
MATA-PERELLÓ, J. M.  (2004a).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per 
la comarca del Bages: des de Santpedor i Castellnou de Bages a Balsareny i a Sallent. 
Inèdit. 8 pag. Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2004b).-Puntos de interésgeológico de la Catalunya Central: 
el Bages. bases para la creación del  Parc Geológic i Miner del Bages(ParqueGeológico 
y Minero del bages), (Catalunya Central, DepresiónGeológica del Ebro), Actas del IV 
Congreso Internacional sobre PatrimonioGeológico y Minero, pp. 175-160. Utrillas 
 



21 
 

MATA-PERELLÓ, J.M. (2005a).-Recorregut de recerca geològica i mineralògica per la 
comarca del Bages: des d´Artés a Sallent, i des de Balsareny a Súria. Inèdit. 10 pag. 
Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2005b).-Datos para el Ordenamiento Territorial de la 
Comarca del Bages. Actas del SegundoSimposio sobre la Historia de la Minería y de la 
Metalurgia en el Mediterráneo Occidental. Pp. 17 - 27. Mequinenza 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2006).- Itinerari de recerca geològica, geo-ambiental i minera 
per la comarca del Bages: des de Sallent a Balsareny, Súria i Cardona. Inèdit. 18 pag. 
Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2010).- Itinerari de recerca geològica, geoambiental y 
minera, per la Comarca del Bages: des de Sallent a Balsareny i a Navàs. Inèdit. 12 
pàgines. Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2011a).- Itinerari de recerca geològica, geo-ambiental i 
minera per la comarca del Bages: des de Sallent a Balsareny i a Navàs. Inèdit. 12 pàgines 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. (2011b).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per la 
comarca del Bages, a través del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central: una volta 
pel terme de Sallent. Inèdit. 10 pàgines 
 
MATA – PERELLÓ, J. M.  (2013a).- Sortida de recorregut geològic pel Geoparc de la 
Catalunya Central: des de Mura a Monistrol de Calders, Calders, Artés i a Sallent. Inèdit. 
16 pàgines. Manresa 
 
MATA – PERELLÓ, J. M.  (2013b).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per la 
comarca del Bages, a través del Geoparc de la Catalunya Central: una volta pel terme de 
Sallent i des de Sallent a Balsareny i a Navàs. Inèdit. 12 pàgines. Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. y CLIMENT COSTA, F.  (2012).- El Geoparc de la 
Catalunya Central. Actas de la Reunión de la RED REUSE – CYTED, 10 páginas Belo 
Horizonte 
 
MATA-PERELLÓ, J.M., FONT SOLDEVILA J. i MATA LLEONART, J. 
(2001).- Itinerariosgeológico-mineros por la DepresiónGeológica del Ebro. Un recorrido 
por el patrimoniogeológico y minero de la Catalunya Central. Actas del Tercer 
Congreso Internacional sobre el PatrimonioGeológico y Minero de Beja (Portugal), 10 
pag. Beja (Portugal). 
 
MATA-PERELLÓ, J.M.; MATA LLEONART, R. I RUBIO MARTÍNEZ, J. 
(2001).- Recorregut geològic de Manresa a Berga, a Castellar de n´Hug i a Gisclareny 
(Bages i Berguedà). Depressió Geològica de l´Ebre i Sistema Pirinenc. Inèdit, 10 pag. 
Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. i RESTREPO MARTÍNEZ, C. (2006).- Informe geológico 
sobre el origen de la gran cavidad de Sallent. Informe de Treball, 150 pag. Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. i SANZ BALAGUÉ, J. (2015a).- Recorregut a peu de 



22 
 

reconeixement geològic i ambiental pel terme municipal de Sallent (sectors occidentals), 
Geoparc de la Catalunya Central: des de la Botjosa al Torrent Soldevila, al barri de 
l´Estació i a la Botjosa. Inèdit. 22 pàgines. Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. i SANZ BALAGUÉ, J. (2015b).- Recorregut alternatiu a peu 
de reconeixement geològic i ambiental pel terme municipal de Sallent (sectors occidentals), 
Geoparc de la Catalunya Central: recorregut pel torrent Soldevila des de la via dels FFCC al 
Gorg Gran. 14 pàgines. Manresa 
 
MATA-PERELLÓ, J.M. et altri (2006).- El patrimoniogeológico y minero dentro del 
Plan de Ordenamiento Territorial de la comarca minera del Bages (Catalunya Central, 
DepresiónGeológica del Ebro). Actas del Primer Congreso Internacional sobre 
Geologia y Mineria Ambiental para el Ordenamiento del Territorio. Pp. 60 - 68. 8 pag. 
Utrillas 
 
RIBA ARDERIU, O. (1967).- Resultado de un estudio sobre el terciário continental de la 
parte Este de la Depr. Central. Acta Geol. Hispànica, t. II, nº 1. pp. 3-4. Barcelona. 
 
RIBA ARDERIU, O. Et altri. (1976).- Geografia física dels Països Catalans. Edit Ketres. 
205 pag. Barcelona 
 


	Per Josep M. MATA – PERELLÓ, Josep GIRABAL i Meritxell LLADÓ
	ADVERTIMENT PREVI
	BREU INTRODUCCIÓ
	Després de fer l´aturada anterior haurem de fer un altre recorregut, ara pel camí vell de Mas Cogulló. Així, ens anirem desplaçant cap al SW. Després, ens caldrà apropar-nos fins a les immediacions de l´actual escombrera de ICL. Finalment, ens caldrà...
	En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem esmentats a les aturades anteriors. Aquests materials pertanyen a la Formació Artés, de l´Eocè, Tanmateix, hem trobat materials antròpics, del Pleistocè, els quals formen part ...
	Per d´altra banda, ara en arribar al Cogulló, es fan paleses unes calcàries. Aquestes son uns nivells de les anomenades Calcàries de Sallent, les responsables de que a la població, el riu Llobregat vagi fent una sèrie de salts, que precisament han do...


