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GEOZONA 341 GUIXERES DE VILOBÍ DEL PENEDÈS
INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL
El turó de Vilobí és un alt en mig de la fossa del Vallès-Penedès, en el qual es pot
observar el sòcol mesozoic que a la fossa arriba a estar a 4000 metres de fondària.
Aquest sòcol té per sobre una seqüència miocena en contacte discordant que es
caracteritza per una important unitat de guixos. La sèrie complerta es pot observar
en diversos indrets, a molt poca distància els uns dels altres, en un paratge tranquil
lluny de les carreteres però, a l’hora, de fàcil accés. Dins de les unitats de guixos es
poden veure diversos trams caracteritzats per diverses morfologies dels cristalls de
guix. També es poden observar diferents tipus de fòssils, com equinoderms,
ostrèids, mol·luscs i briozous.
Aquest guixos van ser explotats fa uns anys i ara algunes de les antigues pedreres
han estat recuperades com a espai protegit anomenat “Pèlags de Vilobí”. Un factor
d’interès afegit és el Museu de Geologia, que conté una de les millors col·leccions
de guixos de l’Estat, així com diversos fòssils de la zona, inclosos alguns exemplars
de peixos en molt bon estat de conservació.

Els Pèlags de Vilobí, antiga pedrera de
guixos actualment restaurada d’acord amb
el

valor

patrimonial

geològic,

el

que

representa un exemple a seguir per a
futures actuacions.
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DADES FISIOGRÀFIQUES
El turó de Vilobí és un resalt que, juntament amb els turons de Pacs, destaca sobre
la gran plana penedesenca. És l’expressió superficial de la mal anomenada “Dorsal
del Penedès”, un bloc aixecat (horst) enmig d’una fossa tectònica (graben). El pic
més alt és el turó d’Olivella, amb 333 metres d’alçada, que és limitat a l’est pel riu
Foix i, a l’oest per la riera de Vilobí. En el turó destaca la gran pedrera, avuí
inactiva, de l’empresa Vilovigyps, S.A.
CONDICIONS D’ACCÉS
L’accés a la geozona és extremadament senzill. La via més ràpida i directa és la
carretera BV-2127, que s’agafa a l’extrem nord de Vilafranca del Penedès, prop de
l’Hospital Comarcal. Passats 5 quilòmetres s’arriba al poble de Vilobí del Penedès.
Un cop al poble, cal seguir les indicacions que ens duran cap a la fàbrica de guix,
que és tancada. Uns 500 metres abans d’arribar a aquesta trobarem, a mà dreta,
l’indret anomenat “Pèlags de Vilobí”, un dels pocs exemples de
geoconservacionisme del nostre país.
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ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL
La major part del sòl és d’ús agrícola (conreu de vinyes), encara que també hi ha
extensions de sòl industrial (pedrera i fàbriques dels voltants) i sòl urbà (nuclis de
Vilobí i Bellver). Les carreteres es corresponen amb sòl de vial de comunicació.
També trobem una àrea de lleure (Pèlags de Vilobí).
El sòl és no urbanitzable en general, encara que als nuclis de població és sòl urbà i
urbanitzable. No està sota cap règim de protecció especial, excepte l’àrea dels
Pèlags, que estan dins un pla especial de restauració d’activitats extractives
enfocat a la divulgació.

SITUACIÓ GEOLÒGICA
SITUACIÓ GEOLÒGICA
La geozona de Vilobí se situa al bell mig de la conca neògena del Vallès-Penedès,
sobre la mal anomenada “Dorsal del Penedès”. Aquesta conca es troba limitada per
falles normals de orientació ENE-WSW, essent el salt de les septentrionals (fins a
2.500 i 3000 metres) més gran que el de les meridionals. Les successions descrites
es dipositaren a sobre d’un bloc basculat cap el NW, que avuí integra el massís del
Garraf. Els guixos de Vilobí foren dipositats al Miocè inferior en ambients distals de
ventalls al·luvials, segons Cabrera (1979), o en ambients de sabkha litoral (segons
Ortí i Pueyo, 1976). L’extensió lateral d’aquests dipòsits és encara avuí una
incògnita, però es creu que poden estar relacionats amb el horst central de la conca
penedesenca i ser, per tant, bastant més extensos.
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PARAULES CLAU
Ambient de transició
Anhidrita
Calcària
Cretaci
Estrat
Estratigrafia
Evaporita
Fàcies litorals
Falla normal
Graben
Guix
Horst
Lutita

Marga
Mesozoic
Miocè
Modelat de vessant
Neogen
Pedrera inactiva
Sabkha
Sedimentació evaporítica
Sedimentologia
Tectònica
Tectònica extensional
Tectònica neògena

EDAT DE MATERIALS I PROCESSOS REPRESENTATS
Sedimentació: Cretaci inferior, Miocè inferior
Tectònica: Neogen
Erosió: Neogen (predeposicional), Quaternari
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INFORMACIÓ GEOLÒGICA
TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL
El turó de Vilobí és un alt en mig de la fossa del Vallès-Penedès, en el qual es pot
observar el sòcol mesozoic que a la fossa arriba a estar a 4000 metres de
fondària. Aquest sòcol té per sobre una seqüència miocena en contacte
discordant que es caracteritza per una important unitat de guixos. La sèrie
complerta es pot observar en diversos indrets, a molt poca distància els uns dels
altres, en un paratge tranquil lluny de les carreteres però, a l’hora, de fàcil accés.
Dins de les unitats de guixos es poden veure diversos trams caracteritzats per
diverses morfologies dels cristalls de guix. També es poden observar diferents
tipus de fòssils, com equinoderms, ostrèids, mol·luscs i briozous.
Aquest guixos van ser explotats fa uns anys i ara algunes de les antigues
pedreres han estat recuperades com a espai protegit anomenat “Pèlags de
Vilobí”. Aquests pèlags són a totes les antigues pedreres que hi ha repartides per
Vilobí i són petits llacs a la base dels fronts d’explotació. Es formaren quan
l’explotació tallà el nivell freàtic de l’aqüífer que hi ha per sota Vilobí. Un altre
factor d’interès afegit és el Museu de Geologia, que conté una de les millors
col·leccions de guixos de l’Estat, així com diversos fòssils de la zona, inclosos
alguns exemplars de peixos en molt bon estat de conservació.
Interès turístic: 3.5
Interès didàctic (nivell divulgatiu i d’ensenyament bàsic): 4.5
Interès didàctic (ensenyament a nivells mig i superior): 4
Interès científic: 4
ANÀLISI COMPARATIVA:
Afloraments relacionats:
1. Per proximitat geogràfica: els afloraments de la conca penedesenca formen un
conjunt continental - marí d’excepcional interès sedimentològic a nivell de
conques de tipus rift. Dintre d’aquest marc serien els afloraments de fàcies
continentals adossades als marges tectònicament actius de la conca i les fàcies
marines corresponents a la transgressió languiana (esculls d’Olèrdola, Sant Pau
d’Ordal, Clariana, etc.). Al Vallès també hi ha molt bones mostres de dipòsits
continentals amb evaporites, com la geozona de Molí Calopa. Al Camp de
Tarragona també s’han trobat evaporites a la base de la sèrie miocena.
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2. Per analogies geològiques: aquests dipòsits evaporítics són semblants a les
evaporites messinianes, a les de la Conca de l’Ebre (Beuda, Cardona, etc.),
encara que no tan desenvolupats i d’edat diferent. També es podrien comparar
amb els guixos del Keuper, genèticament semblants, però molt més antigues.
RELACIÓ AMB ALTRES VALORS PATRIMONIALS
El principal valor patrimonial de Vilobí són els Pèlags. Aquestes basses, la més
gran de les quals pot arribar a medir 3.6 hectàrees, és a dir, l’extensió de 6 camps
de futbol, són bressol de moltes espècies d’ocells, moltes d’elles protegides i rares
en la comarca de l’Alt Penedès. A més, han estat recuperades aprofitant el seu
valor geològic, amb una aula de natura i diversos pannells on s’explica la geologia
i la formació dels guixos i dels pèlags. Un bon exemple de bona política
geoconservacionista.
Per una altra banda, hi havia una gran activitat industrial amb l’extracció de guix,
la qual obrí els fronts de pedrera i possibilità la formació dels pèlags, a més de
representar un enorme ingrés econòmic al municipi de Vilobí i a la comarca de
l’Alt Penedès.
En aspectes purament històrics, destaca per sobre de tot l’esglèsia de Santa
Maria de Vallformosa, documentada al segle X i bastida amb la forma actual al
segle XVII. El seu portal neoclàssic fou construït al segle XVIII. Bastant després
se n’edificà una de nova, al primer terç del segle XX, dissenyada pel marquès de
Sagnier, d’estil neorromànic.
Cal destacar la presència del Museu de Geologia de Vilobí, que conté una de les
millors col·leccions de guixos de l’Estat, així com diversos fòssils de la zona,
inclosos alguns exemplars de peixos en molt bon estat de conservació.

RELLEVÀNCIA GEOLÒGICA
DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CONTEXTUALITZACIÓ (ESPAI/TEMPS)
Els afloraments del turó de Vilobí es troben tots a les immediacions del poble. Els
materials evaporítics se situen per tot el poble, que jeu directament sobre ells.
Han estat afectats per una intensa explotació industrial. Una xarxa de falles
(orientades NNW-SSE i NE-SW) altera la disposició original dels materials,
fracturant-los i desplaçant-los. Si bé l’estructura del turó de Vilobí és senzilla (un
bloc basculat cap al NNW), aquestes falles confereixen una elevada complexitat al
conjunt d’afloraments.
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La posició estratigràfica d’aquests guixos és difícil de precisar per afloraments de
superfície. És gràcies al sondatge del Can Sogues (Bayó, 1977), molt pròxim al
turó de Vilobí, que se sap que la unitat de guixos de Vilobí descansa sobre més
de 150 metres de dipòsits conglomeràtics continentals. D’aquestes dades pot
deduir-se, sens dubte, que la formació evaporítica de Vilobí se sobreposa a una
sèrie de dipòsits terrígens marginals de considerable potència. A la mateixa base
dels afloraments de la unitat evaporítica existeixen nivells de bretxes calcàries
monogèniques, de potència molt variable. Per sobre, al sostre de la formació, la
unitat evaporítica es troba recoberta per un tram argilós de color vermell de poca
potència. Per sobre d’aquests materials vermells es troben els materials marins
transgressius d’edat languiana.
La unitat de guixos de Vilobí s’inicia amb uns escassos metres de lutites fosques
laminades que s’alternen amb nivells centimètrics carbonatats finament laminats.
Sobre aquest nivell se sobreposa tota la sèrie evaporítica, que té uns 60 metres
de potència màxima de guix amb intercalacions de lutites i carbonats de molt poc
espessor. D’aquests 60 metres, els últims quatre corresponen a dipòsits de
remobilització dels sediments evaporítics preexistents (gipsarenites). Per sobre es
troba un paquet de 10 metres de lutites vermelles decolorades al sostre. En les
lutites no decolorades es troben horitzons de guix de fins a 10 centímetres de
potència.
RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC
La successió registra clarament un procés d‘expansió de l’àmbit de sedimentació
de la conca del Vallès –Penedès a sobre del substrat d’un bloc (el Garraf)
basculat i enfonsat per l’actuació de la falla principal, que delimitava la conca en el
seu marge N. Aquesta expansió es un procés típic en les conques de semifossa
com el Vallès – Penedès i constitueix un exemple a valorar. Cal destacar que el
petit gruix i la composició litològica dels blocs i palets dels conglomerats bretxoids
de la part basal de la successió demostren que, durant la seva sedimentació (i
també posteriorment), el massís del Garraf no va actuar com un àrea font
significativa, sinó com una zona suaument subsident, mantenint pot ser petites
elevacions emergides.
Els Pèlags de Vilobí són un indret d’especial rellevància ja que nasqueren
producte de les excavacions. Quan aquestes tallaren el nivell freàtic d’un aqüífer
que hi havia per sota, començaren a crèixer. El més gran d’ells és la segona
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extensió d’aigua més gran de la comarca (com 6 camps de futbol), després de
l’embassament de Foix.
SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA
Aquesta zona ja va ser coneguda i estudiada pel canonge Almera. Des dels anys
60 fins l’actualitat les recerques dutes a terme per nombrosos autors (veure
referències bibliogràfiques) han permès precissar l‘interès del conjunt. Els
resultats d’aquests treballs s’han mantigut com a vàlids en els seus trets
fonamentals, encara que actualment són objecte de revisió. Per això el geòtop és
d’interès per a l’estudi del Neogen català.
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Vista del turó de Vilobí des del turó de Pacs. A la part central es pot veure la magnitud de
l’antiga explotació de guix. (Foto: C. Saavedra, 2001).

Aspecte de l’explotació abandonada. Es poden observar diversos desprendiments a la
paret de la pedrera.(Foto: C. Saavedra, 2001).
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En la paret d’un dels pèlags es pot observar la diferència entre dos trams de la unitat de
guixos. (Foto: C. Saavedra, 2001).

Detall dels agregats radials de guix que es troben cap a la part alta de la unitat de guixos.
Al llarg de tota la pedrera es possible observar fragments de roca amb exemplars molt
ben desenvolupats. (Foto: C. Saavedra, 2001).
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Les capes de gipsarenites que culminen la
sèrie evaporítica presenta sovint en la
superfície d’estratificació la geometria de
ripples que indica clarament el seu origen
detrític.
(Foto: C. Saavedra, 2001).

GZ V2 (img01n19): Detall de l’aflorament del
nivell

superior

de

guixos,

format

per

gipsarenites que provenen del retreballament
mecànic dels guixos. A la part mitja de la foto
trobem unes laminacions que probablement
es deuen a ripples.
Foto: J.A. Núñez
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Detall de l’aflorament del nivell inferior de
guixos, format per una alternança, de
vegades

mil·limètrica,

de

nivells

carbonatats, lutítics i de guix. Els plecs
són deguts a la plasticitat d’aquestes
litologies, que es deformen amb petits
esforços tectònics.
Foto: J.A. Núñez

Vista d’una de les cases de Vilobí construïda sobre la unitat de guixos. (Foto: C.
Saavedra, 2001).
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Entrada del Museu de Geologia de Vilobí. (Foto: C. Saavedra, 2001).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ EXISTENTS I RECOMANACIONS PER A LA
PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DE L'ESPAI COM A VALOR
PATRIMONIAL
No tota la geozona és protegida. Només l’espai dels Pèlags de Vilobí és catalogat
com Espai Natural, qualificació que es proposà per protegir el patrimoni natural
biològic i geològic, en una de les primeres iniciatives de conservació del patrimoni
geològic. Aquest petit espai, que prové d’antics fronts de pedrera no restaurats,
constitueix un indret de gran bellesa paisatgística. Pel que respecta a la resta de
la geozona, caldria protegir-la de la mateixa manera que els Pèlags.
IMPACTES NEGATIUS I AMENACES
Els principals impactes negatius provenen, com gairebé sempre, de la negligència
humana. L’acumulació de tot tipus de deixalles i els actes de vandalisme són
freqüents inclús en l’àmbit protegit dels Pèlags. La celebració d’un concurs de tir
estatal, on hi participen totes les policies de l’Estat, és una altra de les amenaces
directes contra aquest espai, sobretot pel que respecta a contaminació d’aigües
per part del plom de les bales. S’ha de tenir en compte que els llacs de Vilobí són
formats pel nivell freàtic d’un aqüífer i que són

Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 42 00
Fax 93 280 29 94

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Direcció General del Medi Natural
Les amenaces principals són les inestabilitats dels talusos de l’antiga pedrera de
Vilovigyps, S.A., molt perillosos tant si se circula per sobre com per sota.
RECOMACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS
És un lloc ideal per a ensenyar les diferents morfologies del guix, gràcies al
Museu de Geologia. A més, és excepcional el registre fòssil, sobretot de peixos,
que aquest atesora. Pel que fa als Pèlags, el fet de què hi hagi una aula de natura
i un pannell explicatiu de la geologia fa que sigui un indret especialment
interessant per a la didàctica de la geologia a nivells bàsic, mig i superior. El valor
patrimonial turístic també es troba incentivat per la bellesa paisatgística de l’indret
i l’ambient de tranquilitat que es respira al poble de Vilobí.
RECOMANACIONS PER A LA INCLUSIÓ EN CATALOGACIONS ESTATALS O
INTERNACIONALS
Per la seva singularitat i rellevància hauria de ser inclosa en qualsevol catalogació
estatal, sobretot com a exemple de geoconservacionisme, un terme molt poc
estés en el vocabulari del nostre país.
ALTRES CONSIDERACIONS
Aquesta geozona s’hauria d’incloure, per la seva singularitat en la conca del
Vallès-Penedès, en un geoparc que aglutini els afloraments més rellevants del
Miocè del Vallès-Penedès.
AUTORIA DE LA FITXA:
Joan Agustí Núñez Genestós, Unitat de Petrologia i Geoquímica. Departament de
Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Col·laboració: C. Saavedra, per les fotos.
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