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L´Encavalcament de la Pobla de
Claramunt
INDRETS. Aquest indret, geològicament molt espectacular, es troba situat al terme municipal de la
Pobla de Claramunt (Anoia). Concretament, es localitza lleugerament al Nord del poble, a tocar
del riu Anoia i de la via dels ferrocarrils, en el seu sentit cap a Igualada.

Tot això, per sobre d´una de les papereres més importants. Es tracta d´una estructura geològica
molt important i possiblement no gaire coneguda. Es observable des de la sortida del poble,
anant cap a Vilanova del Camí, just al trencall de la Creu de Sant Procopi. Així, per una banda es
situa als sectors ponentins de la Serra de la Fembra Morta; mentre que per altra banda, es troba
als peus dels Mollons. Això no tindria gaire importància, si no fos per que la primera forma part dels
afloraments dels materials paleozoics de la Serralada Prelitoral Catalana; mentre que la segona
es troba entre els afloraments cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre.
És a dir, que es troba justament al contacte entre dues de les unitats geològiques que constitueixen
el subsòl i la superfície del nostre país. Aquí hi ha un dels contactes entre l´esmentada Serralada
Prelitoral Catalana (integrant del Sistema Mediterrani) i la Depressió Geològica de l'Ebre. I no és un
contacte qualsevol, ja que la primera unitat es situa sobre la segona. És tracta d´un
encavalcament, no d´un contacte qualsevol. Aquest contacte, es fa força palès, ja que els
materials de la serralada, situada al SE, tenen tonalitats grisenques; mentre que els materials de
la depressió, situada al NW, tenen tonalitats rogenques i grisenques. D´altra banda, la línia del
contacte es força inclinada i és un encavalcament veritablement espectacular. En efecte, per part
dels materials que corresponen a la Serra de la Fembra Morta hi ha afloraments de pissarres de
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l´Ordovicià (d´uns 440 - 450 milions d'antiguitat); mentre que per l´altra banda, afloren nivells de
margues grisenques i rogenques de l´Eocè Inferior (d´uns 60 milions d´anys). S´han superposat
uns materials força antics sobre uns materials molt més joves. Entre uns i altres, hi ha quasi 400
milions d´anys de diferència. Aquest encavalcament es va produir durant el plegament alpí, farà
precisament una mica menys dels quatre-cents milions d´anys. I és un dels més espectaculars,
no sols de la Catalunya Central, sinó del conjunt de Catalunya.
Nom del paratge: Encavalcament de la la Pobla de Claramunt.
Situació: Terme municipal de la Pobla de Claramunt. Aquest indret es situa a l´extrem ponentí de
la Serra de Fembra Morta.
Importància geològica: Forma part del contacte entre dues de les tres unitats geològiques que
constitueixen el nostre país.
Materials geològics: Es fan ben palesos dos tipus de materials: els de les dues unitats
geològiques.
Edat de formació: Es ben clar que s´ha produït amb posterioritat a la formació d´uns materials i el
dels altres; ja que aquest fenomen afecta a les dues unitats geològiques.
Un fet aclaridor: El terme "encavalcament", en geologia ens indica que uns terrenys més antics
es situen per sobre d´uns de més moderns. Just el que succeeix aquí, els materials de l´Ordovicià
(de 440 - 450 milions d´anys) es situen per sobre dels de l´Eocè, d´uns 60 milions d´anys.
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