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MATINALS SEAS 2019-2020
Excursió dia 15 de març de 2020

ROQUES BLAVES I SERRA DE CAN RUBIÓ
(Baix Llobregat)

Roques Blaves
Amb Montserrat com a rerefons i als límits de la serra
de Rubió, trobem aquest petit espai de paisatge típi-
cament mediterrani. Els boscos de pi blanc i antics
conreus d’olivera i garrofer embolcallen el principal
valor d’aquesta reserva: el patrimoni geològic.

Els Blaus conformen una escultura modelada per
l’acció pausada, però intensa i persistent, de la natura.
Un espectacle visual que s’enriqueix amb els canvis
de llum al llarg del dia gràcies a uns afloraments de
milonita únics a Catalunya.

Nom: Espai Natura Els Blaus
Any d’adquisició: 2004
Superfície: 20,96 ha
Localització: Esparreguera (Baix Llobregat)
Coordenades GPS: E01º51’41,04’’ N41º33’12,6’’
Figures de protecció:
Espai inclòs en l’Espai d’Interès Natural de
Montserrat
Espai inclòs en el GeoParc de la Catalunya Central

El topònim de Can Roca-els blaus té el seu origen a
unes roques precisament d’aquest color. En aquesta
zona hi ha un gran aflorament de materials argilo-
sos amb còdols i blocs englobats, anomenats farina
de falla. Ens trobem en el contacte entre la serralada
Prelitoral i la depressió del Vallès-Penedès. La serra-
lada Prelitoral, encara que més modesta, es va formar

al mateix temps que els Pirineus, durant l’orogènesi
alpina. Posteriorment (durant el Neògen), falles nor-
mals van tallar els relleus costaners formant fosses
tectòniques i la costa actual.

La peculiaritat geològica d’aquesta zona és que po-
dem observar la rellevància d’una d’aquestes falles, la
qual separa la serralada Prelitoral de la depressió del
Vallès-Penedès. Aquesta falla ha triturat les roques,
principalment pissarres, donant-les aquest aspecte i el
color blavós. A més a més, aquest aflorament és ex-
cepcional perquè té un gruix superior als 300 metres i
l’erosió, li ha donat unes formes espectaculars, cone-
gudes com a càrcaves o bad-lands.
Altres roques que hi afloren són pissarres i roques me-
tamòrfiques del Paleozoic, gresos i argiles vermelles
i calcàries del Triàsic. A la plana, els materials són o
bé, sediments recents dels rius, o bé argiles i capes de
gresos i conglomerats poc cimentats del Neògen.
La seva excepcionalitat li val ser un dels Espais d’Inte-
rès Geològic declarats pel Departament de Medi Am-
bient i Habitatge (geozona 330) conjuntament amb
altres afloraments de la zona de la Colònia Sedó, i en
el proper aflorament de Ribes Blaves, a Olesa (geo-
zona 329). Espai inclòs en el GeoParc de la Catalunya
Central.
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/
content/espai-natura-els-blaus

Serra de Can Rubió
La Serra de Can Rubió és una serra situada al muni-
cipi d’Esparreguera a la comarca del Baix Llobregat,
amb una elevació màxima de 430 metres.

Es tracta d’un serrat que s’extén, de ponent a llevant,
des del coll de Can Rubió fins al Llobregat, a l’al-
çada de l’estret de la Puda. A l’extrem més occiden-
tal enllaça amb la serra dels Gatells, que arriba fins
a Collbató. Els materials que la conformen són do-
lomies i calcàries del Triàsic a la part mitjana i alta,
la qual cosa fa que sigui un terreny aspre en el qual
arrela una vegetació amb pi blanc amb romaní, i amb
alzina, garric, aladern i llentiscle. A la base de la serra
ja troben pissarres de Cambroordovicià.

Roques Blaves. Totes les foto són de Jordi Gironès.
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Cal destacar la magnífica panoràmica del vessant sud de Montserrat que es pot gaudir des de la carena de la
serra de Can Rubió. A la imatge, Montserrat des del cim de la serra de Can Rubió.

Santa Maria del Puig
És una església romànica de planta de creu llatina del segle X amb una sola nau, coberta amb volta de canó, i
un absis semicircular. Té dues capelles laterals a manera de fals transsepte afegides amb posterioritat a l’obra
romànica. Al creuer s’aixeca un cimbori de planta ovalada inscrit en un rectangle amb estructura de prisma

octogonal a l’exterior, molt desfigurat degut al pes del campanar de torre que hi ha a sobre i que, almenys en
la forma en què ens ha pervingut, és posterior a l’obra romànica. En l’edifici, que evidencia moltes reconstruc-
cions, es pot reconèixer l’aprofitament de la paret nord, preromànica, feta amb reble i pedres, llosetes i grans
còdols, alguns disposats en espiga, tot plegat embegut en un morter molt abundant.

Fou la parròquia del terme del castell, ben proper, d’Esparreguera, del qual actualment només en resta un
pany de paret. El culte d’aquesta església s’allargà fins al 1612 quan fou beneïda una nova parròquia a la vila
d’Esparreguera.


