


PER

ANTIGUES PLA.TGES MARIWf'S fOSSiLÍFERJ[S

A LA COSTA CAl' ALANA

REGENT lilE P,..¡;E0N'F(i)I!.@GIA !DEb MUSEU

Veritablf' importència té per a: ~a pale@g@ogilia¡ffi;a,de la Medi-
terrània Oceiderrtad lá jp'lí@sènClÏa:ó1i'a11l4t:igüesplatges marines,
espe€ialm@l'l!it <\l'mant enes s@rveilí'lJresèes ]@ssms.

:E~s coHeg1ll!esfrancesos :mM.M. GJ'GNüUX i P. FAiLL@'I!',en
e!1 se1ill d(j)cb1Jme!liltat trewa~l: [(i)rntr.i1!Juïion à ta {;@I1;,uaissance
des terrains néogènes et qrua:ternairres-marins sur ies cwtes médi-
terranéenne« á'Espagrte, pufuiiuta ffi'oeasi6 deffi 0ong:n?s Inteli-
lillraó@na] de (1,e01ogiÏ;a die MaQlI:J,;icl,estudien els jaciments d€l
Q\i1!a:ter!lJ!amitÏimar~ recent. Desermeu els jaciments de la regió ~el
cap de Sa:ilill1i:rAiI11'tonii lÚS dels encontorns d'AlacaNt; els j ac:imel1ts
ê" Agui~es i de~ gol:E @teVera.

Aqilffie!L~sa~lt0¡¡;S fal]; remalfcar, <tIlle a part la descoberta :lleta
per A'LMERA em Vilassar, donada a: conèixer en. el treball: Una
pla~a de terrena cuatelrnario antiguo en el ilano de San [uan: de
Vilasar, p1il!b~icat ~[iJJ les Memòries .de l'Acadèmia de Ciències
de Barcelona ('1'; VI, 11.0 \I9, 'pàg. 5'l!5-5'23, 1'924)' hom - troba a
mancar ;ftota fita precisa: entre el nord de Catalunya i les regions
bètiques. Cal recó srer aquella regió per a trobar el Quaternari
marí recent, Dènía és ei primer jaciment que eÜs observarem,
i des d'aquell indtet -tota la costa porta traces d'una antiga
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platja de poca altitud, que correspon a les capes amb Strombus;
això és" a la fauna del Tirrenià, el ,Quaterríari recent.

Respecte a ra troballa d'ALMERA, que després s'ha genera-
litzat a tota la costa de Llevant, caldria analitzar degudament
aquesta formació, ja que es tracta de sorres fluixes, pertanyents
a una-platja ensorrada mòlt reteli1t~. tá seva edat :nó té.res de
semblant amb les platges observades per GIGNQ1JX i JF'ALLüT a
les costes bètiques, i amb les'trobades per BATALLER, Vn,AsEcA
i nosaltres a la costa catalana ..

Els nostres treballs a la .costa de Garrat, al SW. de Barce-
lona, avui paralitzat~,' fets ~om coBab0r~d€l!lf del nQU Ma]r>a
geològic d'Espanya, es;pecialmentdesde' Sitges a Vilanova,
ens permeteren descobrir altres fites d@ <iilliUahmlíl.arimaaí necent,
que junt amb les descobertes per Mn. Ji. R. BATALl/ER Ï! E'Ul! S.
Vn,AS¡gCA al cap de Salou, i descrites en el B1!l!:ttllett!Ídel CenttFe
Excursionista de Catalunya, I'any HJ23, Geesegi«: del Cap de
Salou (Tarragona), estableix la cormtümiihf tFoDg:eta a bJta'lf ¡p~Js
actius geòlegs francesos abans esmemtats.

* * *

El primer jadmeifultq~e deseobcírem 1!Q;¡;l a IDaplatja de les
Coves, a~ peu de la sena de les Coves, estreb de1itl!l'ró de Müaill-
P¡;;lX, ,a uns cinc quihbmehes de Sitges. r

El jaciment es haba pliedsament a rilJJ:iteFlo;¡j@le'Lés ccves
produïdes per l'acdó erossíva de la mali enIes capes <S:Fetàci!1J!l1es
que :lioilfmen aql!l.eUa sena.

AGJ:uesta serra ~imi1ta ;pel porment e] nÜ111Í1scúldelb die ]91' delia
die Ribes, i és a la seva 'terminació a 1<'1: marC!ilJiUela ]~nia deJ 'F. ~.
de M. S. A., d~liigj,da al SW. illa1tlli'aveSS3!se~U!int C1!1'f1ta[{,)rada<iL'a.

!La vis~h dew jacimeatLit iillG .ês aVl1ii: dlia delt@'É fàd~, ja q¡ue
i1'>elsmoviments de ]a' costa, ]a piàtja Feeen;!; ha: estat eil1J¡vatda
pel! la mar, dIlillíifue1!]l1¡anif:I'accês a ta gr1il!b. Anys eni1fEl>lia.e!r.a[¡€lC
fFeq~elJl'í(;lJliJ.elilitvisiht pels sÏJíl:ge1tams,els ~ü1!als !p@die1'l arrH~3Jli-l1i
amb els 'l!!l.s;¡¡[alsmitja;J!ls 0'e ¡b¡ams¡por1¡.
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L'eressió. de IDes catLsses, íad1itada per les díaclases dels
bancs ,ca]iÍss©s, ~r@@I;uila peif!fQtra!d©die la volta' d@ la gruta, ço
que p~;¡;nleij¡ ¡¡pail1daiL_en1tl'oi!Dsel1vàdó ¡¡tel jaciment quaternari,

A«!ues't, està integrat ;pe'li dipòsits aluvials i sorres, de fàcies
de peca pro'li¡¡ffim:rdih't,dmeÍillltats pe",' carbonat de cald. :Els còdols,
nah1ra1rneffiil!t, SÓ!tiJJ de ea:~issa eretàcíea, i ([Lebmalilry, divers i ben
rodats. :$s ¡pil1eseffiil!'t5eitill~em esha,.jd:fica'1fs i entre ells s' ebserven
llits caròonosos,_ p;¡;@ifu>aòffiemel!lJtCOril1@spfJ'l!l!@nfta f©rmaómils ¿;al-
gues m@r1!l.lH?s.EntJJ€ ~illse<bQlelses <iIIes'taq1il'emtestes dl€ IDoiJ.·li1il's(i.;s,
Pectunculas, la maj©i!<i:a.

Ço que Cil1~@!amés 1'atenció és la seva lTelativa alçada damiUrJJt
la mar, uns :2 a' 4 JP:l!l:etwes,] la seva .si;f;;1it8!déal foms de la g1filJ!'ta,
j1.1mtamb ]a cohesm6 deTs Seus €lelJll1erJJtsiiJ'l't@gil1amts;"q¡ue ha deter-
minat en áfgmms indrets ~a rormad@ de peíbits espadats.

Indlscu1ti1t>lèmel"lt, la" seva sibadó 'al fans de la glfUta, ha
cONhibu~t a la seva c©nservad@, ja (]ue effiil!~a majQlT ;palTt de la
costa mediterrània maifl!«j;11.e!flal sembilla!li els .seus dipòsits .

.1)' aTiftra part, I'acció @!Ii@si"vade l'an~iga mar (;j,lt1!eda'ben
iPa~esaJd8!per la EormaJCiÍJ6die Ta glf1:l!~ahbòi'a], a~ fon:;; @tela qual
&ienroeil:Th-eneasa .els mater:Ï!als que c@ntriblroï;¡;en a lIi@rmar'~]a,

Wn e~ nostre bebai1 fet eiJ!l!col'la1D€Hiació amb ei PrQf. )Eh". M.
SA>N"Mi!'GlJiEI;''l0E'-LA CÁMARA, Contri1!JuGvón al èsiudi(i) 'de l-as te-
rrdzas det NE. 'de España, puibJicat a xa lli).sHt~ció Catalana
d!'YisVl>d~ Nattrural (z.a sèrre, març-aibri~ 1928, vd. VI!], mi-
meros 3=4', es d!®uero: algunes iadieacicns cJ!' aquest j,aeim€],)it,
qJVl!e@lemJ@s!tlfaffi' enlai1l1ament de ~a c0sh entre Sitges i VilaN!i:'J:va
i 'Geltd~.

E:n: a@jfuesthe~at1 es relacionen ~ls ma1leóalsdJ'aq,uesta platja
en1!laÏlfada o tenassa ma:ifi\lila, amb els de les terr asses que' fQl'men
dpta €IJ€ ';r,@riF3lmalfi: Si'tge:;;, travessades paral-Ielament a la costa
per la HlíJ.ia cid ]e1fF@cani~,

L'existència dl'a<'il!uésit:aantiga :If>latja enlairada (quedà cerro-
borada amb la" €teseoberta a ,ms tres qui1®metres més a ponent,
prop de Vjlanova i Geitrú" d'altr~ jaciment de quatesnari
marí recent.
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Fou. a la Punta de Roques Altes, on es troba ~l far i I'ermita
de Sant Cristòfol. Està enclavada en una petita península de
la serreta cretàcica de Miralpeix, que dóna lloc a la reduida
costa brava que s'estén entre Sitges i Vilanova. Aquest lloc és
avui un atractiu lloc ci'estiueig i de sojorn, amb un ben projectat
pla d'urbanització, que fa ben interessant l'indret.

Per la part de mar, se n''ha extret gran quantitat de roca
calíssa cretàcica, quedant al peu de~ turonet espaiós replà en la
anomenada punta de Roques Altes" interessant mirador de la
costa brava vilanovina.

En l'espadat calís, hom observa un al¡(¡re jaciment del qua-
ternari marí recent, erapotret clins el cretàcic. '!1'iUllbé en aquest
indret, els al-luvions i les sorres es presenten cimentats per
carbonat calís. Els còdols rodats són de la cafissa ~l'etàdca €IU@

suporta el Quaternari. També hom ;tFQÏ;¡a:restes f®ssi¡s, especial-
ment Pectuneulus i Ostreas.

El j acirnent es troba a uns 3 me'tres sebre d ui:vdt 0:e fa!'mali,
però el nivell superier ne és ben horítzenrat; Pressnta iUili1!'1!c~rh
inclinació cap a ponent.

L'existència d'aquest jaC!Í.l;l'l!efltfoti C0JNRrMacil!aper la' v1sffita
feta pels c@l·lai])QU@.O'l.'sdel nou Mapà ge6JiQgie d'Es;pali1ya"
senyors A. MARÍN, A. DE SliERRA, A. DE LMiRAGÁN, ~ngitrn.yers
cíe mines, i pel Prof. Dl'. SAN JY]iliGUEL DE LA ~Á:MiARA,@lela 1Jmm-
versitat de EarcelGna. B(na. c0niÉitmacl'a hm10é en [a visita feta
pels geòlegs francesos llir. Rnsse, <ileRabas, i iMaJrQeTCH;iE,VA;¡;':IlBR,
actiu investsgador de b ge®t©giÏrucatalana.

,Al €:a;p de Salo1!l, els senyors j. R. ~Aï'ALLER rn S. VJil!,1ÏSEGA
desccbriren j a fa temps un altre j,ac~ment de quatemar:imafÍ
re celñJJt,entre Eailfc~~ona i les costes it':rèfi€J:ues.

S€go¡ns 2!Jq1!lei1sai\!lt@lis,a la Platje' J;,,1al'ga i eis ,R~p1ailiilells,
es h®J)Etil11dip®siÏt:s aJfelñJJ@SGSilJ)l~S Q ~nys l!l~rfectam€nt estrati,
¡fjicats, que f@l'men mm faixa ®:e;; a re me:ttF~S de gFUiÏ~ li mig

, .
q¡1i1iiòrndre di'ex¡j¡ens~ó 'tQtal. Eliil! e~ pl1il!'lT més lilJl;fs'enlaJir~n uns I;')'

'mébEts sQib¡¡;e~~ nivel[ de' ~a malr.,' Són tesHm@na d eU!it'laJ ~~atj a
~eGe!l11t.
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La fa1il!l'JIaqillte eUs nalil1Lrobat té gran intelf@s :

PU1Y!jura lraemafit(í)mq;!L.
ll!l!wrex 7iJrr.andar.is L.
MUfJ'ex trunr,;ulus !)L.
Nassa r<etic;ulata L.
Venus gallina L.
f).@iJJkax
7F.eZ0ina
;¡PeGtu~cuZus
((}s'f.rea r

Sfi;eynit/flus
An(í)mia

Les espàdes, ibeill iJíeeelt11Es',!l;i]!Q ]@ssil~tzad1es e'!i;t~ara, <&:@nes}1'l(')-
Ji1eID.,segons ells, a: les ma;fte1ÏJxesr@rmes <if1il!ev.iuen: aGtna]me1íl.t
eID. ag¡u@'JJffisFHl:iJía1!:ges.

Mo]if¡es d'a@].1il!e~leseSip@eies SGn [es matej,:x;@s ~U~ tes ilï1fobadles
¡p@rMM. G:¡¡GN(')UX i :FAJ1,Ji®'lJ' en e]s ~q:dme;m,fs :Jti€!f;;~~s,i GOiFI:eSp0liJ.@1l
3J una Í3Jlil.lTha del 'F~ilii"el'l~àJ.N® 4aiM! esh'1i: t:ng10ats, 'ml® @ibs1lam1t,els
Str.ombus tall! Cal':lM~teJiÍstks e:¡j]Ja€Jj11!cúllt1iveU «j,uatelfilij),al';Ï.

Lilli b®iIba1l1a d'aqU!@ststres rradmemills maniies1ttw, 0l0il1iCS,ClJj1ll!e
1a ma11lGaG0[llisíta4:a:aa;pels geòlegs es'trangers de fites del Gjlvta1;er-
!l!l!a:ii;Ï WtMiÍ lfN~enít a: ~es costes mec;Hten:ànies espaayeles és deg1il!da
eSl]¡»edalmemlt a~es escasses IilW.Ú"q¡M.€S g>¡eològiques fetes €1'1 e~
J!l!os1!:¡;epafs amb a<¡t1.;l.es¡f¡oJ!>Yede. l Gom una inte1ll:sÍificad@ de l@s
matei:x;es, ¡JDli@!&aibteme[w.it,ens mostrauien, GOm s' c:l®serva a les
cesses dile Frffil'lillça, @l'illtà1ia i d':Aigèáa, platges eMla:ira0!es €lie

. Qli1at@¡¡¡,lJ!a'Foomalf:í, e[:M!e~01ll1! ~es tMobades a la C0S'ta Gata1ana, són
€'l@;peca a~çffiJd'ffiJ,ti l'l@ d@i!í>assenels 3eJ a 40 me;!t:res.

Barcelena, 3@ €IIeseMblie 1I93I.


