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3. Àrea de l’Espà i Saldes 
 
Es tracta d’una zona on hi podem fer diverses observacions de gran interès 
relacionades amb els mantells del Pedraforca. Hi trobem diversos afloraments del front 
del mantell inferior del Pedraforca, un espectacular aflorament de rudistes en posició 
de vida en una reduïda unitat del Cretaci superior, un contacte entre dipòsits marins i 
continentals del Garumnià amb fragments de closques d’ous de dinosaure, i diverses 
mines abandonades de lignit, tant de mineria d’interior com a cel obert. 
 
El context geològic de la zona forma part dels mantells superior i inferior del 
Pedraforca i el podem veure detallat en el Massís del Pedraforca (AIG núm. 2). 
 
Des de la carretera que va de Saldes a l’Espà, el principal procés geològic que hi 
podem observar és el de la tectònica compressiva amb l’emplaçament del mantell 
superior del Pedraforca damunt del mantell inferior. Les antigues explotacions de 
carbó a cel obert, actualment restaurades, van deixar a la vista una bona part del front 
d’encavalcament. 
 
En un talús de la carretera, a l’oest de Saldes, s’aprecien clarament les capes de 
margues carbonoses amb cabussament sud. Aquestes mateixes capes de lignit són 
les que s’explotaven a cel obert al vessant sud del pollegó inferior del Pedraforca, o 
sota terra a l’Espà i Saldes. 
 

  
Fotografia: Carme Alcántara 
 
Ben a prop, hi ha les restes de la mina Clara, on també s’hi explotava lignit, i que va 
patir l’accident més greu de la mineria catalana el dia 10 d’abril de 1944, amb un total 
de 34 morts per una explosió de grisú. 
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La formació del carbó provoca la formació d’una certa quantitat de gas metà, que 
s’acumula a les fissures de les roques. L’explotació de les galeries troba de tant en 
tant concentracions d’aquest gas anomenades grisú. Quan la concentració del gas a 
l’aire es troba entre el 5 i el 15%, es produeix una barreja potencialment explosiva en 
contacte amb alguna flama. Moltes vegades l’explosió es magnífica per la presència 
de pols de carbó a l’aire que, com va passar llavors, pot provocar una segona explosió 
immediatament després. 
 
Les capes de lignit que s’explotaven en aquesta zona són equivalents a les descrites a 
les Fonts del Llobregat (AIG núm. 22). 
 
Prop de la carretera, en un talús situat passat el coll de la Trapa, apareix un banc 
d’Hippurites en posició de vida i, just a sobre, el contacte entre les fàcies marines i les 
fàcies continentals del Maastrichtià, on s’hi troben petits fragments de closques d’ou de 
dinosaure. 
 

 
Fotografia: Carme Alcántara 
 
 
A la fitxa de la geozona de l’Inventari de punts d’interès geològic de Catalunya, es pot 
ampliar la informació: 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_fitxes_descriptives_dels_eig/documentos/146_descrip.pdf  
 


