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Programa
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-Presentació del curs

-Presentació participants

-Geologia de Catalunya: Mapes geològics i mapes 

estructurals. El temps geològic i el concepte 4D

-Treball pràctic: Calcular el temps geològic representat en 

una columna estratigràfica real



Presentació del curs
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a. Una sessió teòrica de 1:30 hores sobre els continguts corresponents al tema a desenvolupar.

b. Un descans de 20 minuts.

c. Una sessió més pràctica de 50 minuts
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Presentació del curs Ponents

Xavier Berástegui. Subdirector adjunt de Geologia i Suport a la Legalitat. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Llicenciat en Geologia per la UAB (1979) amb més de 35 anys d’experiència a l’empresa privada i a l’Administració en Geologia Regional i Cartografia 

Geològica, Geologia de Subsòl, Recursos Geològics, incloent Patrimoni Geològic i Activitats de Difusió i Divulgació de la Geologia, i Gestió. Més de 60 

publicacions científiques entre articles, capítols de llibre i l’Atles Geològic de Catalunya. Ha realitzat i dirigit més de 70 mapes geològics, des de l’escala 

1:1.000.000 a l’escala 1:5.000, la majoria a Catalunya, però també a les Serralades Bètiques i a la Ibèrica. Director Científic del documental “GAIA, la 

Gran Mare”. Membre de diversos Comitès Científics d’associacions europees i americanes. Participa com a ponent i membre de l’equip organitzador en 

cursos internacionals de Geologia d’Exploració promoguts per la European Asociation of Geoscientists and Engineers. Ha rebut diversos premis, entre 

ells el de Geòleg de l’Any, del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, per la trajectòria professional i el Premi Prat de la Riba de l’IEC, per l’Atles Geològic de 

Catalunya. El documental “GAIA, la Gran Mare” ha estat guardonat amb el primer premi del Festival de Cine Científic de Vaasa (Finlandia), i el Golden 

Sun Petit FICMA Prize of the 23 International Environmental Film Festival (Barcelona).

Miquel Vilà. Subdirecció de Geofísica, Zones Urbanes. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Doctor en Geologia per la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva activitat professional a la Universitat de Barcelona, a l’Institut de Ciències 

de la Terra Jaume Almera i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Té més de 18 anys d’experiència en el desenvolupament de projectes de 

cartografia, caracterització geològica i desenvolupaments metodològics, especialment de zones urbanes; geologia regional; petrologia ígnia i 

metamòrfica i geoquímica. Ha impartit cursos de geoquímica, geologia estructural i cartografia digital a la Universitat de Barcelona i de formació interna al 

Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Institut Cartogràfic i Geològic. Ha pronunciat diverses conferències i ha presentat ponències en congressos 

nacionals i internacionals. Ha publicat més de 20 articles, 12 d’ells en revistes incloses al CI. És Premi Extraordinari de Doctorat de la U.B. 2003
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Presentació del curs Ponents

Joan Picart. Subdirecció de Geofísica. Responsable a la Unitat de Mapa Geològic. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Llicenciat en Geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1983). Ha desenvolupat la seva activitat professional a l’empresa privada i a l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 30 anys d’experiència en cartografia geològica, geologia regional, estratigrafia i realització de mapes geològics a 

diverses escales. Ha impartit diverses conferències sobre geologia i cursos de formació interna al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Ha presentat diverses ponències a congressos nacionals i internacionals, tant en format oral com pòster. Ha 

publicat 16 articles en revistes especialitzades, nacionals i internacionals.

Carme Puig. Cap de la Unitat de Suport a la Legalitat. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Llicenciada en Geologia per la Universitat de Barcelona (1990). Ha desenvolupat la seva activitat professional a l’empresa privada i a l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 25 anys d’experiència en cartografia geològica, geotèrmia, patrimoni geològic, metodologia i realització de bases 

de dades i mapes geològics, projectes geotècnics i gestió. Ha impartit diverses conferències sobre aquestes temàtiques i ha efectuat diverses 

presentacions, tant en format oral com pòster en congressos nacionals i internacionals. Ha impartit formació interna al Departament de Territori i 

Sostenibilitat i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya sobre els temes de la seva especialitat. Ha publicat més de 15 articles, incloent revistes 

nacionals i internacionals i capítols de llibres, inclosa l’Enciclopèdia Catalana. 



Presentació 

participants
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…



L’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya
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+

 Llei 2/2014, de creació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i de 

supressió de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i de l’Institut Geològic de Catalunya 

(IGC).

 L’ICGC és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia 

administrativa, tècnica i econòmica, i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves 

funcions.

 Les seves funcions són les relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia 

i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya, i també les 

d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació 

sobre el sòl i el subsòl.
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64% 
Titulación

Universitaria

149 115

L’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya
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Departament

de Territori 

i Sostenibilitat

Departament de 

Presidència.

Departament de 

Empresa i Coneixement ...

Secretaria  d‘Infraestructures

i Mobilitat

Secretaria de 

Medi Ambient

i sostenibilitat

...

Secretaria General  de 

Territori Sostenibilitat

L’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya
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Geologia

Edafologia

Geofísica

Hidrogeologia

Energia Geotèrmica

Enginyeria Geològica i Geotècnia

Riscos Geològics

Patrimoni Geològic

Suport tècnic a la legalitat

Camps d’activitat en l'àmbit de les 

Ciències de la Terra

L’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya
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https://globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/evolving_earth/tectonic_map.jpg

Geologia de Catalunya: 

Mapes geològics i mapes 

estructurals

Context geològic.

Les plaques tectòniques

https://globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/evolving_earth/tectonic_map.jpg
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La Serralada Alpina tal com és a l’actualitat, en una imatge extreta del Mapa Sismotectònic del Mon (Comissió del Mapa

Geològic del Mon, IUGS – UNESCO, 2014). Geodinàmicament, la Serralada Alpina, representa la sutura del tancament ja gairebé

complet de l’Oceà Tetis, resultat de l’orogènia Alpina.

Context geològic.

La Serralada Alpina

Geologia de Catalunya: 

Mapes geològics i mapes 

estructurals
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Imatge cortesia de Kristine Asch. BGR

Context geològic.

El Sud-oest Europeu

Geologia de Catalunya: 

Mapes geològics i mapes 

estructurals
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El Mapa Geològic de 

Catalunya

http://www.icgc.cat/Administracio-i-

empresa/Descarregues/Cartografia-

geologica-i-geotematica/Cartografia-

geologica

Geologia de Catalunya: 

Mapes geològics i mapes 

estructurals

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica
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http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica

Mapa estructural de Catalunya 1:250.000

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica
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http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica

Mapa de les unitats estructurals majors de Catalunya 1:1.000.000

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica


17Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000. Geotreball I

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica


18Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000. Geotreball I

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica


19Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000. Geotreball I

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica


20Mapa Geològic de les zones urbanes 1:5.000. Geotreball III

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/GT-

III.-Mapa-geologic-de-les-zones-urbanes-1-5.000

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/GT-III.-Mapa-geologic-de-les-zones-urbanes-1-5.000


21Mapa Geològic de les zones urbanes 1:5.000. Geotreball III

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/GT-

III.-Mapa-geologic-de-les-zones-urbanes-1-5.000

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/GT-III.-Mapa-geologic-de-les-zones-urbanes-1-5.000


El temps geològic i el 

concepte de 4D
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Un mapa geològic és un document cartogràfic en el qual s’ha projectat, 

sobre un pla horitzontal, informació en quatre dimensions: les tres 

dimensions de l’espai ordinari (x,y,z), a les quals s’afegeix el temps 

geològic (t).

És important remarcar que la coordenada z (vertical) no es refereix 

només a l’alçada topogràfica actual, sinó també a la columna de roques 

que es pot trobar per sota d’un punt determinat, i també als materials 

que el recobrien i que han estat erosionats (z virtual).

Idees bàsiques



23Idees bàsiques. Coordenada z

http://www.icc.cat/vissir3/

http://www.icc.cat/vissir3/


24Idees bàsiques. Coordenada z



El temps geològic i el 

concepte de 4D
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Superfícies amb significació geològica (i els seus valors, p.e. cabussaments):

- La superfície topogràfica actual (      Geografia)

- Les superfícies que limiten estrats i conjunts d’estrats sedimentaris(      Paleogeografia; 4D)

- Les superfícies que limiten cossos de roques ígnies (      Paleogeografia; 4D)

- Les superfícies de discontinuïtat mecànica que involucren cossos de roca (falles i diàclasis)

(      Paleogeografia; 4D))

Diverses propietats dels cossos de roca limitats per superfícies amb significació geològica.

- Una de molt important és l’edat de formació dels cossos de roca i la de la seva deformació 

(      Paleogeografia; 4D)

En un mapa geològic es representen:

Idees bàsiques
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El temps geològic i el 

concepte de 4D
El concepte de 4D: Idees 

bàsiques

Principi de superposició

Niels Stensen – Nicolaus

Steno (1638-1686)

Principi de la horitzontalitat

Principi de la continuïtat lateral

Principi de les interseccions dels elements

Discordances angulars James Hutton (1726-1797)

Principi de la successió de faunes William Smith (1769 – 1839)

Uniformitarianisme o doctrina de la uniformitat Charles Lyell (1797-1875)
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http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale http://www.icgc.cat/Administracio-i-

empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/Taules-dels-temps-

geologics

http://www.stratigraphy.org/index.php/ics-chart-timescale
http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/Taules-dels-temps-geologics
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Conglomerat de còdols de

cuars

Gres silícic que ha conservat les 

estructures sedimentaries de 

tracció que tenia la sorra original

Les estructures sedimentaries que exhibeixen els

conglomerats i gresos de fàcies Buntsandstein (Triàsic

Inferior, fa 250 Ma) es generen actualment en rius,

rambles i en camps de dunes eòliques. Els colors rojos

indiquen que es van dipositar en un ambient fortament

oxidant.

El temps geològic i el 

concepte de 4D
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Aquesta imatge del Desert Roig de Namíbia ens ajuda a imaginar el paisatge de fa 250 milions d’anys,

durant el Triàsic Inferior. Cursos fluvials molt amples, de tipus rambla, i dunes de sorra vermella que el

vent va desplaçant, en un ambient càlid i oxidant.

El temps geològic i el concepte de 4D
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https://vimeo.com/58123328

https://vimeo.com/58123328
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Fa 300 milions d’anys, a principis dels temps permians, les plaques tectòniques, que s’havien anat acostant les unes a les altres des de finals de

l’Ordovicià, ja havien col·lisionat, quedant soldades entre elles. Aquella col·lisió va donar lloc a la Serralada Hercínica i a una nova distribució

dels continents i els oceans. Ara hi ha un oceà global, anomenat Panthalassa, i un supercontinent mundial, anomenat Pangea. Un oceà

relativament més petit, anomenat Tetis, banya les costes orientals de Pangea. 310 milions d’anys més tard, les restes de l’oceà Tetis seran una

part de la Mediterrània oriental. La futura Placa Ibèrica, on assenyala la fletxa, era una àrea continental que es trobava a l’Equador i formava part

de la Serralada Hercínica. La Terra tenia un casquet polar de gel a l’hemisferi sud.

 Finals del Carbonífer – Principis del Permià. Fa 310 Ma. Orogènia Hercínica.

Un oceà global i un supercontinent mundial: Panthalassa i Pangea

Ron Blakey

Oceà de Tetis
P a n t h a l a s s a Panthalassa

Imatge de base cortesia de Ron Blakey. 

Professor Emeritus, Northern Arizona

University https://www2.nau.edu/rcb7/

https://www2.nau.edu/rcb7/


A l’inici del Cicle Alpí, Pangea es fragmenta en dos grans continents: Laurasia, al Nord, i Gondwana, al Sud.

Triàsic. Inici del Cicle Alpí. Comença el procés de fragmentació de Pangea: Rift Triàsic. Fa 250 Ma

A principis del Triàsic, la Serralada Hercínica, que s’havia edificat durant els darrers períodes del Paleozoic, estava ja molt 

erosionada. El supercontinent de Pangea va començar a fragmentar-se en dos enormes continents: Laurasia, al Nord, i 

Gondwana, al Sud. S’inicia així el que els geòlegs anomenen cicle Alpí, que acabarà 180 anys més tard amb la formació de la 

Serralada Alpina, de la qual, els Pirineus, en són una part. La futura Placa Ibèrica, on assenyala la fletxa, és una àrea 

continental que es troba al marge nord de Gondwana, uns quant graus al nord de l’Equador. La Terra no té casquets polars.

P  a  n  t  h  a  l  a  s  s a Panthalassa

Imatge de base cortesia de Ron Blakey. 

Professor Emeritus, Northern Arizona

University

https://www2.nau.edu/rcb7/

https://www2.nau.edu/rcb7/


Durant el Juràssic, la Placa Ibèrica es comença a individualitzar de les plaques majors. La futura àrea pirinenca és un solc marí que, més endavant,

s’anirà aprofundint encara més, i en el qual es dipositaran gruixos molt importants de sediments.

Juràssic. Fa 170 Ma. Ha començat l’obertura de l’Atlàntic Nord.

A l’inici dels temps juràssics, fa uns 170 milions d’anys, la fragmentació de Pangea ja és molt evident. Ha començat l’obertura de

l’Atlàntic Nord i de l’Índic. La Placa Ibèrica (on assenyala la fletxa) es troba parcialment individualitzada de les plaques majors i en

gran part es troba submergida en un mar no gaire profund. La Terra no té casquets polars i el clima, a la major part del planeta, és

càlid.

P  a  n  t h a  l  a  s  s a Panthalassa

https://www2.nau.edu/rcb7/

Imatge de base cortesia de Ron Blakey. 

Professor Emeritus, Northern Arizona

University

https://www2.nau.edu/rcb7/


Treball pràctic: Calcular el 

temps geològic representat 

en una columna estratigràfica 

real

34
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Treball pràctic: Calcular el 

temps geològic representat 

en una columna estratigràfica 

real

1mm=6m

Unitat cartogràfica Potència (m)

Ocgt+Ocgl+Ocbr+Ocbrc 204

Elm+Elc+Plc 180

Pag 72

PDcg 24

Kmag+KMcg 156

KCMcb 324

KSCga 78

Cbx 18

JCcb 42

JDd 198

Jl3 18

JL2 90

JL1 120

JLgx+JL1 360

TRc+TNlk+Tk 120

Quants Ma estan enregistrats en aquesta columna estratigràfica?

Quants Ma no han quedat enregistrats?

Quina ha estat la velocitat de sedimentació mitjana per a cada un

dels trams enregistrats?



Treball pràctic: Calcular el 

temps geològic representat 

en una columna estratigràfica 

real

36

Unitat cartogràfica Potència 

(m)

Tram edat (Ma)

Absent 0 25.0

Ocgt+Ocgl+Ocbr+Ocbrc 204 10.9

Absent 0 31.1

Elm+Elc+Plc 180 117

Pag 72 2.4

PDcg 24 2.4

Kmag+KMcg 156 4.4

KCMcb 324 10.0

KSCga 78 10.0

Absent 0 25.0

Cbx 18 15.0

Absent 0 25.0

JCcb 42 10.0

Absent 0 13.5

JDd 198 6.8

Jl3 18 3.8

JL2 90 16.7

JL1 120 8.5

JLgx+JL1 360 1.3

TRc+TNlk+Tk 120 25.7



Treball pràctic: Calcular el 

temps geològic representat 

en una columna estratigràfica 

real

37

Unitat cartogràfica Potència 

(m)

Tram 

edat (Ma)

Vms (mm/any)

Absent 0 25.0

Ocgt+Ocgl+Ocbr+Ocbrc 204 10.9 0.018

Absent 0 31.1

Elm+Elc+Plc 180 117 0.015

Pag 72 2.4 0.030

PDcg 24 2.4 0.010

Kmag+KMcg 156 4.4 0.035

KCMcb 324 10.0 0.032

KSCga 78 10.0 0.008

Absent 0 25.0

Cbx 18 15.0 0.001

Absent 0 25.0

JCcb 42 10.0 0.004

Absent 0 13.5

JDd 198 6.8 0.029

Jl3 18 3.8 0.005

JL2 90 16.7 0.005

JL1 120 8.5 0.014

JLgx+JL1 360 1.3 0.270

TRc+TNlk+Tk 120 25.7 0.005



Institut Cartogràfic i Geològic

de Catalunya

Parc de Montjuïc,

E-08038 Barcelona

41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)

www.icgc.cat

icgc@icgc.cat

twitter.com/ICGCat

facebook.com/ICGCat

Tel. (+34) 93 567 15 00

Fax (+34) 93 567 15 67
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