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Foto 1. Parada 0: granodiorita. 

Foto 2.  

Parades del recorregut de la carretera de les aigües, des de Can Caralleu-Rda. de 
dalt. 

Al llarg  del recorregut, pot apreciar-se molt bé el batòlit de granodiorita i diverses 
intrusions de la mateixa. Cal fer apreciar als alumnes la grandària del batòlit, ja que pot 
observar-se fàcilment des de la ronda de dalt fins per sobre la carretera de les aigües (en 
total més de 100 m). Les roques intruïdes per aquest batòlit són principalment pissarres i 

fil·lites del paleozoic, roques 
producte del metamorfisme 
regional que es produí a la zona 
arran de l’orogènia Herzínica. 

 

 
Parada 0. Passada la rotonda de Can Caralleu. 

 
A partir de la rotonda de Can Caralleu (sortida 9 de la ronda de Dalt), pujarem pel carrer 
“camí de Can Caralleu” i a uns 60 m a la dreta es pot fer una primera parada. 
En aquesta parada aflora la 
granodiorita del batòlit (foto 1), 
força meteoritzada i per sobre el 
glacis que observarem des de la 
parada 6 del recorregut. 
Aprofitarem per fer notar als 
alumnes quin tipus de roques 
formen el glacis (matriu d’argila 
que conté  còdols angulosos de 
fil·lites) i com es distribueixen 
(sense classificació granulomètrica). 

 

A partir d’aquí seguirem el carrer amunt, continuant pel 
c/ torrent de Can Caralleu (tal com indiquen els mapes 
del final d’aquest document). Passades les edificacions, 
a la corba, es pot apreciar bé la potència del glacis i 
com s’ha dipositat, discordantment, sobre la 
granodiorita (Foto 2). 

Més endavant,  al carrer dels pins de Can Caralleu, es 
pot observar, a ull nu, la composició mineralògica de la 
granodiorita i, a nivell d’aflorament, diverses diàclasis i 
petits dics de quarsita, així com alguna inclusió de 
cornubianita (foto 3). 

Font: Guia  de Geologia de Collserola 
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Foto 4. 

Foto 5. 

Foto 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des d’aquí, seguirem el carrer en el mateix sentit que veníem, agafant el trencant a 
l’esquerra. Per arribar a la següent parada, seguirem caminant uns 300m. 

 
Parada 1. Passatge de la Talaia. 
 

Latitud  N 41º 24,148’ 
Longitud  E 2º 06,426’ 
262 m d’alçada. 
 
Aflorament de granodiorita, molt 
meteoritzada (convertida en sauló en 
molts punts)  i diaclasada. 
A la dreta de l’aflorament, pot 
apreciar-se una petita inclusió de 
pegmatita. 

 
 
Parada 2. Camí de la Llisa. 
 

 Latitud  N  41º 24,169’ 
 Longitud  E 2º 06,353’ 
 286 m d’alçada. 

 
Intrusió de granodiorita en la  
Cornubianita (roca encaixant).  
La granodiorita s’intruí en estat  
líquid, aprofitant els plans de  
trencament o la foliació de la Cornubianita per això té forma 
de dic. 
És molt interessant fer el dibuix de l’aflorament. 

Foto 3. 

Cornubiana, segurament despresa de la cambra magmàtica. 

Granodiorita 

Diàclasis 
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Foto 7. 

Foto 8. 

Foto 9. 

Parada 2 bis. Dic d’aplita. 
 

Latitud  N  41º 24,147’ 
Longitud  E 2º 06,336’ 
277 m d’alçada. 
 
Uns 150 m, després de la parada 
2, en direcció sud-oest, es pot 
apreciar un dic d’una amplada 
d’uns 40 cm. Aquest dic està format per aplita i està intruint 
la granodiorita, per tant podríem reproduir, en aquesta 
parada, la història de les inclusions a la serra: 
Les roques de la serra (pissarres i fil·lites) van ser intruïdes 
primer per la granodiorita i posteriorment per l’aplita. 

 
 
Parada 3. Pedrera de granodiorita.  
 

Latitud  N 41º 24,085’ 
Longitud  E 2º 06,311’ 
279 m d’alçada. 

 
Seguint el camí cap a Sud, 
l’anterior aflorament de 
granodiorita deixa pas a la roca 
encaixant, fins que una mica 
més endavant la tornem a trobar 
en contacte amb granodiorita. 
 
La granodiorita es troba 
trencada per diàclasis espaiades 
uns 30-50 cm i molt meteoritzada, formant sauló. En algun punt però, es pot veure 
sense alterar  i s’hi poden identificar els cristalls dels minerals que la formen, tots de 
mida entre 2 i 4 mm: 

- quars: transparent o grisós, arrodonit i amb lluïssor vítria. 
- feldspat: blanc a rosat, localment de forma quadrada i amb algun cristall 

zonat (color diferent a l’interior, degut a variació composicional). 
- mica biotita: negra i lluent, de vegades laminada (exfoliació). 

 
En aquesta parada, es bo de fer veure als alumnes, la magnitud de l’aflorament (uns 
30 m de llargada i uns 10 d’alçada) i sobretot, la quantitat de pedra que s’ha explotat 
(una mica més endavant d’on s’ha fet la fotografia, el camí s’eixampla molt). 
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Foto 12. 

Parada 4. Pedrera i caseta d’obra. 
Pot apreciar-se perfectament la “mossegada” en la muntanya, deixada per l’extracció 
de la roca. Al sud-oest de la pedrera hi ha una caseta que segurament havia estat de 
la mateixa pedrera, està feta principalment amb la granodiorita sense alterar de la 
mateixa pedrera, però hi ha algun bloc de cornubianita, fàcilment observable en 
diversos sectors. 
En les construccions antigues se solien utilitzar els materials que es trbaven a la 
vora, per tant, la cornubianita deu ser molt a prop. Si ens hi fixem a sobre de la 
pedrera pot veure’s la roca encaixant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parada 4. Mina Juanita. 
 

Latitud  N 41º 23,878’ 
Longitud  E 2º 06,108’  
282 m d’alçada. 

 
Seguint el camí en sentit Sud, 
arribarem a una corba on a la 
dreta ens queda un petit mur de 
roques.  
En aquest aflorament, 
observem la roca que encaixa 
el batòlit de granodiorita. 
Aquesta roca no té cristalls 
visibles a ull nu i tampoc té cap mena d’estructura (ni foliació, ni laminació...). Es 
tracta de roca Cornubiana. La veiem en contacte directe amb la granodiorita i per tant 
hem de suposar que ha patit un elevadíssim grau de metamorfisme de contacte, que 
és el que li dóna aquest aspecte de “cuit” o “recremat”. El color fosc de la roca 
correspon a la presència de matèria orgànica. 

Cornubianita 

Granodiorita 

Foto 10. 

Foto 11. 
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Foto 13. 

Foto 14. 

Foto 15. 

Després d’aquesta parada es torna enrere, fins passar el funicular de Vallvidrera 
 

Parada 4’. Anant en sentit N. 
 

Contacte entre la granodiorita i la 
cornubianita encaixant. 
Aquest tipus de contacte on 
s’aprecien les dues roques pot 
veure’s a tota la primera part del 
recorregut. 
Si es busca una mica pels 
talussos poden trobar-se blocs de 
granodiorita sense meteoritzar, 
podent-se apreciar així la duresa 
de la roca original.  

 
Parada 5. Cornubianita foliada. 
 

Latitud  N 41º 24,196’ 
Longitud  E 2º 06,375’  
282 m d’alçada. 

 
Un cop passada la parada 2 (dic 
de granodiorita), seguint el camí 
en direcció N, just després de 
girar la corba, pot observar-se 
una cornubiana màfica amb una 
mica de foliació. La roca es 
trenca i es desfà amb molta 
facilitat en comparació amb la 
cornubiana que acabem de veure, la qual cosa vol dir que no està tant afectada per 
l’escalfor del batòlit, és a dir, el grau de metamorfisme que ha sofert és molt menor, 
la foliació de la roca original (d’origen metamòrfic regional) es manté. 

 
Parada 6. Glacis. 
 

Latitud  N 41º 24,235’ 
Longitud  E 2º 06,449’  
274 m d’alçada. 

 
Seguim el camí cap a N i en un punt 
s’observa que sobre el glacis vist a la parada 
0, no hi ha edificacions, ja que el terreny és 
força inestable i poc compacte. 
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Foto 16. 

Foto 15. 

Foto 17. 

 
Parada 7. Cornubianita/fil·lita pigallada. 

 
Latitud  N 41º 24’ 418’’ 
Longitud  E 2º 6’ 513’’  
274 m d’alçada. 

 
Roca formada per la combinació de dos 
tipus de metamorfisme: un de regional 
previ (fil·lites) i un altre de contacte, 
posterior, que dóna lloc a una munió de 
minerals amb aspecte de pigues.  
 
El pigallat és un tret distintiu del 
metamorfisme de contacte. 
 
Els minerals que formen el pigallat, 
solen ser de cordierita o andalusita, en 
funció de la composició de la roca. 
 
Per tant, aquesta roca encara ha patit 
menys metamorfisme que la de la 
parada 5. 

 
 
 
 
Parada 8. Entrant a l’esquerra, abans del pont. 
 

Latitud  N 41º 24,414’ 
Longitud  E 2º 06,404’  
282 m d’alçada. 
 
Cornubianites pigallades que 
presenten  una mica més de 
foliació. Denoten un grau de 
metamorfisme una mica més baix 
que la parada  anterior. 
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Foto 18. 

Foto 19. 

Parada 9. Passat el  funicular de Vallvidrera. 
 

Latitud  N 41º 24,674’ 
Longitud  E 2º 06,616’’  
283 m d’alçada. 
 
Pot apreciar-se que el grau de 
metamorfisme és molt més baix o nul, ja 
que la foliació és molt marcada. Poden 
veure’s petits dics de quarsita (els geòlegs 
diuen que “les pissarres suen quars”). 

 
Parada 10. Barana de pissarra 
 

Latitud  N 41º 24’ 814’’ 
Longitud  E 2º 6’ 661’’  
283 m d’alçada. 

 
Barana de pissarres. Per veure una pissarra 
“típica”, que podria estar treta del mateix 
Collserola, però d’una altra zona de la serra. 

  
 
Tall geològic T-T’ 
 
Aquest és el tall que es proposa fer a l’alumne, a partir del mapa geològic de l’ICC 
inclòs en el seu dossier. 
 
El perfil s’ha dibuixat tot idealitzant-lo i fent-ne una aproximació a partir del mapa 
topogràfic del mateix institut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot seguit, als darrers fulls,  teniu les parades del recorregut sobre el mapa tret de l’ICC. 
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