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Alta Garrotxa está situada a 
la pait meridional deis Piri-
n e u s o r i e n t á i s ( ñ g . 1). 
Geológ icamenc parlant , és 
una zona molt complicada a 
causa deis nombrosos can\'is 
de íacies i de la seva estruc
tura complexa. Aquests can-
vis de facies es produeixeu 
en poca distancia i d o n e n 

,' - lloc a diverses litologies que 
p o d e n teñir edats iguals o 

siniilars. En la zona central de TAlta Garrotxa predomi
nen els nivells de calcaries amb intcrcalacions margases; 
aquest fet dona lloc a nombroses repeticions del mateix 
nivell i a la formació d' estrucmres coniplexes anome-
nades en ip i laments antiíorjiíaU. L'existeiicia d 'una 
exceMent roca mare (Armancies) lia estat el [iiotiu peí 
qual, des deis anys 70, les companyies petrolieres han 
realiczat nombrosos trebaíls d'exploració a la zona, amb 
diversos sondatges. L'estat actual del coneixement de la 
geología sudpirinenca és el resukat de la compilado de 

la in formado de subsól generada per les exploracions 
petrolieres, tesis i tesines de les universitacs i els trebaíls 
de camp realitzats en Telaboració de les cartografies 
geológiques a escala 1:5().000 i 25.000 (ÍTGE i ICC). 

Els Pirineus son una cadena muntanyosa produi'da 
per la col-lisió entre la placa Ibérica i la placa Euroa-
siádca, totes dues formades per escoria de dpus c o n 
tinental. En els primers movimcnts de fragmentació 
de la placa única, la Pangea. es produeixen moviments 
d 'al lunyament entre le.s dues plaques. Aquest movÍ-
men t (cretaci inferior, fa 145 mil ions d'anys) dona 
Uoc a forces extensives que aprimen l'escoríía terres
tre, i es formen falles normáis que controlen la sedi-
niencació en conques extensives i falles en direcció, 
com la falla Nord-pi r inenca . 

Posteriorment , els sedimcnts del cretaci superior 
(yy m,a.) fossilitzen aqüestes estructures. A mitjan cam-
paniá (fa uns 75 ]nilions d 'anys), la placa Ibérica i 
I'Europea s'acosten, com a conseqüéncia de feixampla-
men t de PAtlantic. Aquest moviment produeix una 
compressió que deforma els sediments, i dona lloc a 
plecs i falles de tipus compressiu, Les estructures princi

páis son els mantells de corriment. 
Aqües tes e s t ruc tu res t e ñ e n un 
component important horitzontal 
i posen roques mes an t igües a 
sobre d'altres de mes modernes , 
a m b desplai;:aments q u e p o d e n 
a r r i b a r a mes de la desena de 
quilómetres. L'apropament entre 
les dues plaques continua i s'acce-
lera durant el paleogen, i finalitza 
a fol igocé (uns 23 m.a.), miocé 
ais Pirineus occidentals. 

Fig, 1: Mapa esquemátic de l'estructura general 

beis Pirineus amb la situado de l'Alia Gartotxa 

(fig. 4) i tall general (fig. 2) (Verdes, J., 1992). 
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Fig. 2; Tall esquemátic a escala 
cortical, on es pot observar la 
subducció de la placa Ibérica a 
sota de l'Europea. ía íona 
interna de la serralada, les dues 
zones amb estructures vergents 
alnonjialsud i les dues 
conques d'avantpaís. 

LV'sti'Uctura general deis Pirineus (fig. 2) consta 
d'unn zona interna (Pirinen axial) formada per un 
gran empilamenc d'unitats tectóniqnes, dties zones 
anib estructures vergents cap al nord (PJrineus septen-
trionals) i cap al sud (Pirineos meridionals), i dues 
conques d'avantpaís (conca de TEbre al sud i cenca 
d'Aquitania al nord). Les estructures meridionals 
tetien un escurcanient ntolt niés gran que les del 
nord, ja que la placa Ibérica és la que ha subdu'ít sota 
de l'Europea. 

Una part de les iniitats meridionals esta situada a 
la Garrotxa. En aquesta zona es troben diversos man-
tells de corrinient que es desplacen de nord a sud, 
amb valors de desenes de quilometres. 

MaU'rials 

Eís materials que atloren en aquesta comarca 
teñen edats que van del paleozoic fins al quaternari, 
per¿> els que mes pi"edoniinen son de l'eoce inferior 
niitja. Els materials del paleozoic formen part del 
basament i afloren en nticlis antiformes. En la figura 
3 es mostren els principáis materials que afloren en 
aquesta comarca. 

Basament 
Está lormat per roques metamórtlc;[ues i ígnies 

deformades durant Torogenesi herciniana. Cedat atri-
bui'da és del cambroordoviciá. Principalment son 
fil-lites, esquistos i dolomies, les quals teñen un gran 
de metamorfisme baix,perü en algmis Uocs poden 
estar afectades per un metamorfisme de contacte, pro-
duit per la incrusió de granits hercinians tardans. 
Aqüestes roques iirtrusives poden ser granits i granits 
amb megacristalls d'ortosa. També abuiiden els dics 
aplítics, pegmatítics i portlrics. 

Cobertera 

Per sobre del basament es troba, discordantment, 
una potent cobertera formada per materials meso
zoica, terciaris i quaternaris. 

Garumnia: és una t^cies contiiiental, del maas-
trichtiá-paleoce, formada per materials iluvials de 
colors vermellosos (argiles, gresos i conglomerats) i 
calcarles lacustres. A causa de rexisténcia de materials 
plastics, pot ser un nivell de desenganxament d'estruc-
tures tectóniqnes. 

Eocé 
Ilerdiá 
Cadí: Es una formació litológica d'edat ilerdiana 

(eocé inferior). Forma un conjunt de calcáries ben 
estratificades i a vegades massives, amb una potéiicia 
entre 180-300 m. Hi predominen els í'oraminífers, 
sobretot les alveolines. Corresponen a la plataforma 
carbonatada-

Sagnari: La plataiorma carbonatada del Cadí passa 
lateralment a aquesta unitat, formada per sediments 
mes profunds, generalment margues ocres i grises, a 
vegades amb intercalacions mes carbonatades. La 
potencia varia entre 800 i 1.000 metres. Es pot trobar 
algún nivell amb foraniinífers {Operculiim i Nummulites 
foscos). En algunes zones es localjtzen les facies de 
transido, formades per margues i barres de calcáries. 

Cuisiá 
Corones: Aquesta tormació, generalment, está 

composta per dos nivells calcaris i un d'intermedi 
amb gresos vermellosos. El nivell superior pot teñir 
noduls de sílex i presentar un plecs d'escala métrica. 
La potencia pot ser d'entre 100 i 200 m. Els nivells 
inferiors teñen una edat del cuisiá inferior i el nivells 
superiors poden arribar al cuisiá mitjá. 
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Fig. 3:Quadredesíntesi 

deis principáis materials 

afloranls. (Modifícatele 

Martínez et a;., 1997). 
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FORMACIÓ , DESCRIPCIÓ 

1 BANVOLES 
2 COUBET 

BRACONS 
3 BELLWUWT 

1BEUDA 
: CAWPDEVÁNOL 
3 VALLFOGOHA 
¿ SERRAT 
1 PERAF1TA PENVA 

TERRADES 
2 ARMÁNCIES 

CORONES 

1 CADl 
3 SAGWARI 

CRETACI SUPERIOR 

PALEOZOIC 

GARUMNIÁ 

BASAMENT 

1 Margues 

2 Cresos, conglomerata 
3 Argiles 1 grBSD5 vermelis, 

conglDm erais 

1 Guix 
2 Turbidites 
3 Turbidites i guix 
A Guix sal 

1 calacáríes 
2 margues 

calacáries, gresos 

1, calacáries 
2, calacáries + margues 
3, margues 

Argües i gresos vermelis, 
calcánes 

1 Granit, 
2 roques metamórfiques 

Armáncies: Formació margos;i ainb iiitercalacions 
de nivclls mes calcaris d'aspecte nodulos. EIs nivelh 
inferiors acos tun ien a t eñ i r una abund;mt mater ia 
orgánica, i aixo fa que sigui una exceMent roca mare 
generadora de petroli, cal coni es mostra en n o m b r o -
sos indrcts, on el petroli pot regalintar per petices trac-
tures. La potencia oscilda enere 250 ni i els 1.000 m, 
L'edac pot ser, en els nivelis inferiors," cuisia mitjá, i LMI 
els nivelis superiors, luteciá interior. 

Terrades: Unitat detiítica carbonatada, anib niveíls 
on a b u n d e n els fóssils crustacis. bivalves, e q u i n o -
dernis, alveoHnes, nummulít ids, etc. Aquesta unitat és 
un pas lateral de la formació Armáncies, amb una edat 
del cuisiá mitja-supcrior. 

L u t e c i á 

Penva: Es una formació situada per sobre de la Terra
des i és el pas ¡ateraí de la formació d'Armancies. Corres-
pon a la plataforma carbonatad! del luteciá inferior Els 
nivelis inferiors son predontinantment carbonats denítics, 
i els nivelis mitjans i superiors son majoritáriament c;ücá-
ries, que formen importants paquets massius. La potencia 
és bastant reduida a l'est de la falla d'Albanyá, i a Toest 
pot arribar a teñir 800 m. En la majoria deis niveUs es 
poden trobar foraminíters (numniulits, assilines, alveolines 
i orbitólits) i altres fossiLs. Destaquen els nivelis superiors, 
amb un gran abundancia de nuinniulits i assilines grosses. 
La formació Pemfita es compon de calcarles que no aflo
ren pero que s'han trobat en els sondatges a la conca de 
l'Ebre. Es considera equivalent a la Penya. 

C a m p d c v á n o l + Val l fo^ona: La f o r m a c i ó de 
Campdevánol correspon a una serie turbidítica, com
posta per una alternan^a de margttes i capes de gresos 
;imb nombroses estructures sedimentarles. Aquesta for
mació aflora clarament en el flanc nord del sinclinal de 
Kipoll. En el flanc sud. la formació aflorant és similar a 

la de Campdevánol, pero amb predomini de margLies i 
nombroses intercalacions de guixos blancs. En alguns 
llocs barrancosos (Llierca, Borró, Espinan) els guixos 
formen unes bretxes (gxiixos deí iBorró) amb blocs que 
poden arribar a la mida métrica, Aquesta formació 
aflora en el Pluvia (entre Sant Jaume i Besalíi) i en els 
barrancs situats al nord. L'edac és del luteciá inferior. 

Beuda: Tradicionalment, aquest nom correspon al 
nivell de guixos blancs que aflora, d'una manera inter-
mitent i amb potencies variables, a la base deis materials 
detrítics de Coube t i Bellmunt, i que van seguint, cap 
foest, al llaj^ del sinclinal de Ripoll. La potencia varia 
entre O Í 80 m, i l'edat atribuida és el luteciá inferior. 

Se r r a t : A q u e s t a u n i t a t está f o r m a d a pe r u n a 
po ten t serie evaporítica (uns 2.000 m) anib guixos, 
anhidrites i sais (fig. 5). Va ser descoberta en la perfo
r a d o del sondatge del Serrat-1, prop de Sant Joan de 
les Abadesses. La relació entre aquesta unitat i les aflo-
rants encara n o está clara; probablement les evaporites 
del Serrat, o part d'aquestes, poden passar lateralment 
a la formació de Vallfogona. O'aquesta manera , el 
Serrat correspondria al depocentre de la conca evapo
rítica del luteciá, i Vallfogona a parts mes proximals. 

C o u b e t : F o r i n a c i ó antb Bc ies de t ráns i t deis 
materials marins ais materials continentals de la for
mac ió Be l lmunt . En la zona del R ipo l l é s té poca 
potencia {al voltant deis 5Ü m), pero a la Garrotxa pot 
arribar a 200 m. Son gresos, margues i algitns nivelis 
de calcarles. E n el turó de Monccal, un nivell de gui
xos separa aquesta unitat en dos: la inferior i la supe
rior. L'equivalent a la unitat superior a la conca de 
l'Ebre (autócton) és la formació Bracons, de caracte-
rístiques similars. L'edat és el luteciá inferior-mitjá. 

Bellmunt: Formació molt ántplia que correspon 
ais materials continentals del luteciá mitjá-superior. 
Está composta de lutites, gresos i conglomerats ver-
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MAPA GEOLÓGIC ESQUEMÁTIC 
Albert Martínez Rius 2000 
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Rg. 4: Mapa geológic esquemáíic be l'Alta Garrotxa izones prciiumes. 

ineDs. Aquesta unitíit és mes antiga en la zona oriental 
i cada cop mes moderna cap a ponent. Aflora en el 
nucli siiicliiia] de RipolL a Toest d'Olot i a l'esc de la 
falla d'Albanyá, Uoc on pot assolir Lina potencia de 
fins a 1.500 m. L'edat és lutecia niicja-superior. 

Neogen (pHocé) 

A Test de les talles de Camós-Celrá i d'Albanyá, 
s'ha desenvolupat una important conca de sediments 
neogens que s'estén fms a la costa. En aquesta zona els 
sediments corresponen a sistemes aMuvials relacionats 
amb el Pluvia o a ventalls al-luvials que provenen de la 
zona d'Albanyá. Els materials son lutites, gresos i con-
glomerats poc cimentacs. 

Quaternari 
La zona compresa entre la falla de Caniós-Celrá, 

el Pluvia i els relleus del Munt está molt coberta per 
gruixos importauts de niacerials quaternaris. Per una 
pare hi ha els sediments relacionats amb les terrasses 
del Pluvia, de riiolocé Í subactuals. Per l'altra banda hi 
ha un conjunt important de ventalls al-hivials. formats 
per graves, sorres i Itims, que procedeixen del des-
niantellameiu deis relleus alts de TAIta Garrotxa. 
Poden ser holocens i pleistoceus, Altres sediinents que 
poden aflorar son de cipus travertínic i del pleistoce, 

El vulcanisme quaternari a Catalunya esta ániplia-
nient representat a la Garrotxa, sobretot a la liaixa 
Garrotxa. Els materials que s'hi troben son de tipus 
pirocláscic i colades de basalt. 

Te.í-lónica 

Les estructures cectó]iiques de la Garrotxa i arees 
pr¿>xi[nes corresponen a una serie de mantells de corrí-
ment amb una vergéncia cap a! sud, que s'han desplatear 
de nord a sud. Al nord es troba la part interna de la serra-

Fig. 5: Línia sísmica UTC 101, amb els sondatgesSerratíRiudaura. 
A daltsense interpretar; a baix. interpretada. (Marlinezeíai., 1997). 
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a) 

estruclura en "shorl cul" 
EMPILAMENT ANTIFORMAL DE MONTMAJOR 

Rg. 6: Exemple d'empilament antiformal: estructura de Montmajor. a) Mapa de detall de la zona de Montmajor; b) tall esquemátic de Testructura, i c) restitució del tall. 

Les fractures 1 son falles normáis que després actúen com a encavalcament; Ies2 son encava Icamenls que afecten el basament: les 3 son el nivell de desenganxament 

entre el Gammniá i les escates supenors, i les 4 son encavalcaments que afecten els nivells calcaris de Cadí i Corones. (Modificat de Martínez et al.. 1989), 

l;id;i, [•brniada per un apilnineiit d'iinitats de basnmcnt. Els 
m;incells de corrinicnt est;i]i torniLUs per roques de la 
cobercorn i a vegades involucren el basamein. L'Alta 
Garrotxa i zones mes sepcentrionals formen part del 
mantell del Cadí , i es caracteritzen per un conjnnt 
d'estructures encavalcanCa i plecs que af'ecceu, principai-
nient, materiak carbonatáis de Teoce. A Test, aqiiesces 
escruccitres escan tailades per les falles d'Albanyá i Camós-
Celrá. de direcció nord-oesc - sud-est (fig. 4). El mantell 
del Cadí conrinua cap a llevant (Emporda) amb menys 
complicacions estructuráis. Cap a Toest {Ripollés). la seva 
estructura interna també és mes senzilla. Sobre el del 
Cadí bi ba un altre manteE amb niacerials mesozoics, del 
qnal afloren dues unitats a Cüstoja i Bac Grillera. El límit 
'índ de les tmitats aMoctones és l'encavalcament de Vallfo-
gona, una esti-ucuira de direcció esc-oest que es pot car-
tografiar des de la zona de Segre fins a la Garrotxa; la seva 
continuació cap a Test és diticil, a catisa deis materials 
neogens que la fossilitzen. Els niaterials autóctons corres-
ponen a la darrera conca d'avantpaís, la conca de l'Ebre, 
originada per Tempíai^-ament deis ma[itells de corriment. 
La talla d"Albanyá forma un conjunt de flilles de direcció 
nord-oest ~ sud-est - q u e afecten d'una nianera substrac-
tiva els nianteils superiors i el del Cad í - i té component 
en direcció. Les variacions de potencia deis sedintents 
eocens de cada costat de la falla niostren que aquesta ja 
fluicionava durant la seva deposició. 

Mantel l del Cadí 

At^uesta unitat esta formada, pri i icipalment, per 
materials de la cobertora i del basament. Per sobre es 
troben els mantells superiors, que con tenen roques 
mesozoiques (triasic. jurássic i cretaci). Aquests man
tells afloren extensament en el Pirineu centra! fuis a la 
zona del Bergucda (Montsec , Pedraíorca super ior , 
inferior, etc.). Al nord de l'Alta Garrotxa comen a 
aflorar a Costoja i Bac Grillera i cap a Test formen els 
mantells de LEniporda. 

L 'encavalcainent basal del mantel l del Cadí és 
fencavalcament de Vallfogona, el qual posa els ma te 
rials al-lóctons per sobre deis autóctons de la conca 
de LEbre . Aques t fet es va descobr i r gracies a la 
informació de subsol (sondatges i sísmica), ja que les 
dades de superficie no son suficients per poder inter
pretar Tenvergadura d'at|uesta estructura, 

La figura 5 mostra la línía sísmica U T C - K l l , rea-
litzada a Lóese de la G a r r o t x a , i el sondacge del 
Serrat. Les linies sísmiques com la de la figura 5 per-
meten veure com els materials autóctons cont inúen 
varis q u i l ó m e t r e s per sota del man te l l del C a d í . 
Uempi lament d'unitats infcriors a la part central de! 
Pirineu ocasiona un pleganient, a gran escala, de la 
u n i t a t del Cad í i o r i g i n a el s inc l ina l de R i p o l l , 
estructura de direcció est-ocst, que va des del Ber-
gueda fins a la Garrotxa. 
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Empüament 
antiformal del ^ , 

Frese' Encavalcament de 
ñibes-Camprodon 

H Z = \í 

• H Basament 

m Garumníá 

[TTTTT] Caüi 

1 1 Sagna-i 
^ ^ 1 CoririeB 
• H ArTiáncies 

^ g Percuta 

1 ] a2uaa+Campdevánd 
[ ^ ^ Valltogcna 

1 ^ 1 Evapcriles dsl Serrat 
H Sais 

" 1 a2llmunl+ Coubel 

Fig. 7:Tall 1, el mes occidental de tots, que mostra 
una estructura tipus Ripollés, Aquest tall está basat 
en la línia sísmica UTC 101 (fig. 5)ienlesdadesdels 
sondatges Serral i Riudaura. Amb les dades de 
subsbl, representadas en aquest tall. es va definir 
l'existéncia de la unitatdel Serrat. (Modificatde 
Martínezeta/..1997). 

U n i t a t del Serrat 

Aquesta unitat, en principi, no aflora a la superfi
cie. Es va definir en fer el sondatge del Serrat-1, 011 es 
va descubrir una serie de 2,0UÜ ni d'evaporites per 
sota deis sediinents del niantell del Cadí {fig. 7). Es 
desconeix quin cipus de sedinients es troben al nord 
de les evaporites, pero es considera que és el pas late
ral de la plataforma carbonatada de l'ilerdia, cuisiá i 
lutecia cap al nord; aqiiests sediments serien la cransi-
ció ais equivalents que afloren en superficie (Sagnari, 
Cadí , Corones i Arniancies). 

Etnpi latnents ant i formals 

L'estructura interna del mantell del Cadí a FAka 
Garrotxa és inolt complexa a causa de la pi'eséncia 
d 'una serie d 'es t ructures anonie]iades empi laments 
a ju i formals , associades a invers ions t e c t ó n i q u e s i 
es t ruc tures de shorl cut. La figura 6 most ra , a tall 
d 'exemple , TempiJanient antiformal de Montmajor . 
Aquesta estructura presenta un antiforme de materials 
eocens i garuninians amb un nucli de basament, El 
contacte entre el flanc nord i el basament és substrac-
tiu, com una falla normal (ja que hi falta el G a r u m 
níá ) , p e r o les t races c a r t o g r a f i q u e s i els v e c t o r s 
cinemátics ens mostren que és un encavalcament. Al 
flanc sud els nivells calcaris de la formació Cadí i 
Corones están repettts varíes vegades, augmentant la 
potencia deis sediments. La interpretació que se n 'ha 
realitzat és la següent: 

La falla nord és una antiga falla normal ilerdiana 
que condiciona la sedimentació: al nord, les margues 
de Sagnari, i al sud, la plataforma carbonatada del 
Cadí (fig. 6c). Durant la compressió té lloc una ínver-
sió tectónica, la falla normal reactua c o m a encavalca

ment i posa els materials de Sagnari per sobre tie la 

Cadí (fig. 6b). Les capes mes rígides de calcarles (Cadí 

i Corones) es desenganxen a nivell de margues i for

men una serie de lamines encavalcants. Finalment , 

rencavalcament basal talla el basament formant una 

estructura sliort cut, i desplana el bloc superior tot por-

tant un tragment de basanient. 

Talis g e o l ó g i c s 

El tail 1 (figura 7) es sitúa en el límit occidental de 
la comarca. Esta interpretar sobre la base de la línia 
sísmica U T C - 1 0 1 (fig. 5), les dades gravimétriques i 
les deis sondatges del Serrat i Riudaura . Al nord afloi'a 
el basament, forma rempi l amen t antitormal del Freser 
i és tallat per Tencavalcament Ribes -Camprodon . E n 
el centre, els materials del mantel! del Cadí formen el 
sinclinal de Ripoll , amb el nucli ompler t de sediinents 
de Beilmunt. Per sota hi ha la unitat del Serrat, cons
tituida principalment per evapontes, que cncavalca els 
sediments autóctons de la plataforma carbonatada de 
l 'eocé inferior i mitjá. La serie de la conca de TEbre 
continua amb quasi 2.000 m de sediments de Leocé 
superior i l 'oligocé. 

El tall 2 (fig. 8) es sitúa mes a Test de l ' l , en 
plena Garrotxa, i t ambé está basat en una línia sís
mica, la l J T C - 6 , i dades gravimétr iques . Es similar 
a l 'anterior, pe ro ja s'hi manifesta la coniplexicat del 
mantell del Cadí d 'aquesta zona. A la part central 
del tall s 'observa Leurpi lamcnt an t i to rmal de Puig 
O u , estructura similar al de Montmajor , descrita a la 
figura 5. En aquest tall els materials evaporítics de la 
unitat Serrat s'haii reduit , a part ir de la geometr ía 
deis reflectors de la línia sísmica i de les dades de la 
gravimetría. 
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Fig. 8: Tall 2, situat a l'extrem occidental de les estructures característiques de la Garrotxa. Es basa en la línia sísmica UTC 6. (I^odificat de Martínez et a/., 1997). 

El tal] 3 {fig. 9) es sicim en plena Carrocxa i és el 
niés representatiu de restructui-a d'aquesta comarca. Al 
nord afloren els niaterials del basament, i per sobre, la 
cobertera (Garumnia i eocé). Per damunt del Garum-
niá aflora un petic fragment deis nianCells superiors 
(Costoja) forrnat per roques mesozoiques. Cap aJ sud 
hi ha unes fiílles normáis ilerdianes, que s'han iiivercit i 
han forínat eiicavalcaments (Costoja i Sant Aniol), i la 
íalla de Titlaixa, de ciar carácter substractiu i que, pro-
bablement, també hagi estat invertida. AqLiestes esci'uc-
tures han estat tallade.s en slioit air, deixant els tascons 
de basament que mostra la figura i que condicionen 
l'escructura superior. A la zona del Munt , les calcaries 
de Corones i de la Penya teñen diverses escates, la 
superior de les quals presenta un plec en anticlinal amb 
un tlanc invertit molt visible al peu de la muntanya, 
Cap al sud hi ha un sinclinal amb el nucli de materials 
de la Coubet , interpretat com la conlinuació del sincli
nal de Ripoll, Els sediments de sota corresponejí a la 
fi-irniació Vallfogona, amb gran quantitat de guixos i 
bretxes de guixos {guLxos del Borró), els quals afloren 
nontés en els rius i torrents. La incerpretació es basa en 
dades de camp i en 1'extrapolado deis talk anteriors. 
Consegüentinent, és de suposar 1 existencia de la unitat 
del Serrat aiub uns sediments similars ais anccrioi-s talls. 

Morfololíia 

L'Alta Garrocxa presenta una ntorfologia molt con
trastada; al nord, els relleus estructuráis pirinencs relacio
náis amb l 'empilament d'estructures encavalcants, i al 
sud, els relleus deprimits de h cubeta de Tortella-Besalú i 
Enipnrdá. El relleu originat per les estructtn-es encaval-
t-";inK reflecteix les directrius tectóniques. Els eixos deis 

plecs i els fi"oncs deis encavalcaments, de dii'ecció general 
est-oest, es manifesten donant relleus amb alineacions 
similars. Les capes de litologia, preferentmenc calcaría 
amb intercalacions margoses -quan están horitzontals o 
poc inclinades—, condicionen formes d'escarpamenr i 
replans. Els nucÜs deis empjlaments annfornials. on atlo-
ren els materials del basament, están mes erosionats que 
els materials eocens que els envolten, i fornicn petites 
valls de direcció est-oest quasi tancades, on el riu interior 
talla Testructura i dona lloc a un congost. C o m en el cas 
de la riera de Beget, que talla renipilanient d 'Ortmoier 
i forma un engorjat a l'oest, segueix en direcció est-oest 
peí nucli de Testructura i sttrt tallant el flanc sud al Grau 
d'Escaíes. El punt culminant de la comarca és el C o m a -
negra (1.557 m), cim forrnat per les estructures plegades 
i encavalcants mes septentrionals de margues i calcaries 
de la t'ormació Sagnari i tacies de transició. Els nivelts de 
calcaries de les íormacions Cadí i l*enya originen cingles 
amb abundants peus de mont i tarteres. Les zones amb 
afloraments calcaris presenten morfologies clares de cars-
tificació (rasclers, pous morts, coves, avenes, etc.). Els 
rius de la zona teñen abundants pérdties d'aigua en cir
cular en zones de calcaries com el Llierca i el Borró; 
d'altres, com els de Beget i Oix, es tan subterranis i 
només circulen per la seva llera en momeJKs de crescuda. 

Contrastant amb aquest relleus, al sud hi ha una 
zona deprimida, la cubeta de Tortellá-Besaliá, i a l'est 
comenca la fossa de TEmporcia. La cubeta de Tortella-
Besalú queda limitada al nord pels relleus del Munt; al 
sud, per una falla est-oest (envacalcanient de Vallfogo
na?) i el relleu de la serra de Sant Julia; a l'oest, pels 
relleus estructuráis del sinclinal de Ripoll, i a Test, per la 
falla C a m ó s - C e l r a , q u e l imi ta a m b la fossa de 
fEmporda . In ternament hi ha diversos relleus suaus, 
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Fig. 9; Tall 3, el mes representatiu de l'estructura interna complexa del mantell del Cadí a la Gan-obca. La interpretació es basa en les dades de camp i en 

l'extrapalació de les dades de subsól proporcionades pels anteriora talls. (Modifícatele Martínez, A. et al., 2000; i de P¡ et ai., 2000). 

corresponents. al sinclinal forniíit per la torniació Cou-
bec. Aquesta cubeta esta omplerca de materials del qua-
teruari, corresponents a ventalls al-luvials i terrasses del 
Fliiviá. Els afloramentfi de l'eocé queden restringits ais 
petits relleus de la Coubet. ais íons d'alguns barmncs i a 
la llera del Pluvia. Aquesta zona deprimida s'ha inter-
pretat cotn un semigraven controlat per )a falla est-oesc 
que la limita al sud. En el cas que aquesta flilla corres-
poiigués a la concinuació de l'encavalcanient de Vallfo-
gona, aixo implicaría una iiiversió tectónica on l'enca-
valcament, posteriorment, hauria accuac coni a falla 
normal. L'abundáncia de materials evaporítics eocens 
dona lloc a nombroses estructures d'enfonsament reía-
cionades anib la dissolució i posterior coMapse deis gui-
xos, coni és el cas de les dolines situades prop de Besalú. 

"Recursos ¿jeoloejcs 

Actualment els recursos geologics, en explotació, 
corresponen a pedreres de guixos. calcarles, basak i 

árids, on s'explocen materials eocens, volcanics i 
terrasses de rius. Antigament s'havien explotat algunes 
mines en els petits atloraments de basament. Les prin
cipáis eren a Bassegoda i Ortmoier (galena i baritina), 
i a Sant Feliu (skaru amb iniuerals de térro, galena i 
pirita). La presencia de la roca mare de TArmancies i 
els nonibrosos indicis d'hidrocarburs en superficie 
assenyalen aquesta comarca i les del voltant com a bon 
objectiu pecrolier. 

Els treballs d'exploració realiczats durant mes de 
vint anys han culniinat en la perforació de diversos 
sondaCges, deis quals només dos es croben en el man
tell del Cadí (objectiu principal): el Serrat i Bestrecá. 
La no-productivitat de cap de les dues perforacions 
no implica que la zona deixi de teñir interés petrolier, 
sino que queda oberta a nous treballs d'investigació i 
prospecció. 

Albert Martínez i Rius 

es ¿cok'}; i consuUoy •MidñíWal. 
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