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FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 1Núm.

Turó Font de la CanyaJaciment 1núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentar. VacuolarOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 2Núm.

Turó Font de la CanyaJaciment 2núm. inv.VaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

xgrain supported packstone grainstonexFòssils

bivalbs equinodeus xnummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 3Núm.

Turó Font de la CanyaJaciment 3núm. inv.Va/pTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 4Núm.

Turó Font de la CanyaJaciment 4núm. inv.Va/pTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 5Núm.

Turó Font de la CanyaJaciment 5núm. inv.Va/pTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 6Núm.

Turó Font de la CanyaJaciment 6núm. inv.Va/pTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 7Núm.

Turó Font de la CanyaJaciment 7núm. inv.Va/pTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 8Núm.

Alorda ParkJaciment 1núm. inv.mTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. xmud supported mudstone xwackestone

grain supported packstone grainstonexFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentar; no podem apreciar més.
Vesicular

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 9Núm.

Alorda ParkJaciment 2núm. inv.mTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. xmud supported mudstone xwackestone

grain supported packstone grainstonexFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentar; possiblement té fòssils.
És una mica vesicular

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 10Núm.

Alorda ParkJaciment 3núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa equigranular xinequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentarOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 11Núm.

Alorda ParkJaciment 4núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentarOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 12Núm.

Alorda ParkJaciment 5núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentarOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 13Núm.

Alorda ParkJaciment 6núm. inv.Va/pTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra ALP10OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 14Núm.

Alorda ParkJaciment 7núm. inv.Va/pTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra ALP11OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 15Núm.

Alorda ParkJaciment 8núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentarOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 16Núm.

Alorda ParkJaciment 9núm. inv.VpTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentarOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 17Núm.

Alorda ParkJaciment 10núm. inv.RaTipus
conglomeratMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA xrudita arenita

Mida clast rudites grànuls xpalets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos xdesgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported clast supported xmatrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 18Núm.

Alorda ParkJaciment 11núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 19Núm.

Alorda ParkJaciment 12núm. inv.VpTipus
gresMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA rudita xarenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported clast supported xmatrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra ALP8OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 20Núm.

Alorda ParkJaciment 13núm. inv.VpTipus
basaltMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica xvesicular

Grau de saturació sobresaturades xsubsaturades

Grau d'acidesa àcides xbàsiques

Índex de color fèlsiques xmàfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra ALP4OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 21Núm.

Alorda ParkJaciment 14núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentarOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 22Núm.

Alorda ParkJaciment 15núm. inv.VaTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra ALP9OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 23Núm.

Alorda ParkJaciment 16núm. inv.mTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentarOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 24Núm.

Alorda ParkJaciment 17núm. inv.mTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentarOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 25Núm.

Alorda ParkJaciment 18núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstonexFòssils

xbivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 26Núm.

Alorda ParkJaciment 19núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstonexFòssils

xbivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 27Núm.

Alorda ParkJaciment 20núm. inv.RpTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra ALP5
sense rentar

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 28Núm.

Alorda ParkJaciment 21núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

sense rentarOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 29Núm.

Alorda ParkJaciment 22núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstonexFòssils

xbivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 30Núm.

Alorda ParkJaciment 23núm. inv.RpTipus
conglomeratMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA xrudita arenita

Mida clast rudites xgrànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos xdesgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported xclast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra ALP7OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 31Núm.

Alorda ParkJaciment 24núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstonexFòssils

xbivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

Molt rica en fòssils (a nivell macro)OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 32Núm.

Alorda ParkJaciment 25núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 33Núm.

Alorda ParkJaciment 26núm. inv.RpTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

xgrain supported packstone xgrainstonexFòssils

xbivalbs xequinodeus xnummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

Molt rica en fòssils (macro): petxines, cargolsOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 34Núm.

Alorda ParkJaciment 27núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

xgrain supported packstone xgrainstonexFòssils

xbivalbs xequinodeus xnummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

Molt rica en fòssils (nivell macro)OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 35Núm.

Alorda ParkJaciment 28núm. inv.RaTipus
gresMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA rudita xarenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos desgastats xarrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported xclast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 36Núm.

Alorda ParkJaciment 29núm. inv.RaTipus
conglomeratMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA rudita xarenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos desgastats xarrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported xclast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 37Núm.

Alorda ParkJaciment 30núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 38Núm.

Alorda ParkJaciment 31núm. inv.VpTipus
gresMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA rudita xarenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos desgastats xarrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported clast supported xmatrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 39Núm.

Alorda ParkJaciment 32núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 40Núm.

Alorda ParkJaciment 33núm. inv.RpTipus
conglomeratMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA xrudita arenita

Mida clast rudites xgrànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos desgastats xarrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported xclast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 41Núm.

Alorda ParkJaciment 34núm. inv.RaTipus
gresMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA rudita xarenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos desgastats xarrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported clast supported xmatrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 42Núm.

Alorda ParkJaciment 35núm. inv.mTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 43Núm.

Alorda ParkJaciment 36núm. inv.RaTipus
gresMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA rudita xarenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos desgastats xarrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported clast supported xmatrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 44Núm.

Alorda ParkJaciment 37núm. inv.RaTipus
gresMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA rudita xarenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos desgastats xarrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported clast supported xmatrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra AL6OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 45Núm.

Alorda ParkJaciment 38núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 46Núm.

Alorda ParkJaciment 39núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 47Núm.

Alorda ParkJaciment 40núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 48Núm.

Alorda ParkJaciment 41núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 49Núm.

Alorda ParkJaciment 42núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 50Núm.

Alorda ParkJaciment 43núm. inv.VpTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

XR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

XCARBONATADA dolomia boundstone Xcalcària

Textura. Xmud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 51Núm.

Alorda ParkJaciment 44núm. inv.RpTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

in situOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 52Núm.

Alorda ParkJaciment 45núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

in situOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 53Núm.

Alorda ParkJaciment 46núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

in situOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 54Núm.

Alorda ParkJaciment 47núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

in situOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 55Núm.

Alorda ParkJaciment 48núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

veure al castellOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 56Núm.

Alorda ParkJaciment 49núm. inv.RpTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

veure al castellOBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 57Núm.

Alorda ParkJaciment 50núm. inv.inTipus
dolomiaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA xdolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 58Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 1núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra núm. 3OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 59Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 2núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 60Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 3núm. inv.Va/pTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 61Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 4núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra núm. 6OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 62Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 5núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 63Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 6núm. inv.VpTipus
gresMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA rudita xarenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos desgastats xarrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported clast supported xmatrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 64Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 7núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 65Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 8núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 66Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 9núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 67Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 10núm. inv.VpTipus
conglomeratMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA xrudita arenita

Mida clast rudites grànuls xpalets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos desgastats xarrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported clast supported xmatrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra núm. 2
Té incrustacions de fragments d'altres roques, sobretot quars.

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 68Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 11núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 69Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 12núm. inv.Va/pTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 70Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 13núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 71Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 14núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra núm. 5OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 72Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 15núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 73Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 16núm. inv.Va/pTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 74Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 17núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 75Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 18núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 76Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 19núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 77Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 20núm. inv.VaTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 78Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 21núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 79Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 22núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 80Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 23núm. inv.VpTipus
gresMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA rudita xarenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa xhomomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported xclast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 81Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 24núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 82Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 25núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 83Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 26núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra núm. 4OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 84Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 27núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut xmig fi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 85Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 28núm. inv.VaTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig xfi

Mida gra relativa xequigranular inequigranular

Textura pegmatítica xfanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 86Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 29núm. inv.inTipus
gresMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA rudita xarenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric xheteromètric

Forma clasts angulosos xdesgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic xpolimíctic

Clast-matrix supported clast supported xmatrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra núm. 1OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 87Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 30núm. inv.inTipus
gresMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

xDETRÍTICA rudita xarenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa xhomomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts xmonomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported xmatrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 88Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 31núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

veure al jaciment.
in situ

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 89Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 32núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

veure al jaciment.
in situ

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 90Núm.

Barranc de GàfolsJaciment 33núm. inv.VpTipus
granitMatèria

xR. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació xsobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa xàcides bàsiques

Índex de color xfèlsiques màfiques

R. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

CARBONATADA dolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

veure al jaciment.
in situ

OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 91Núm.

Alorda ParkJaciment 51núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra ALP1OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 92Núm.

Alorda ParkJaciment 52núm. inv.RaTipus
calcàriaMatèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA dolomia boundstone xcalcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra ALP2OBSERVACIONS



FITXA DESCRIPTIVA MACROSCÒPICA-  PETROLOGIA 93Núm.

Alorda ParkJaciment 53núm. inv.VpTipus
dolomia?Matèria

R. ÍGNIA

Mida gra absoluta gruixut mig fi

Mida gra relativa equigranular inequigranular

Textura pegmatítica fanerítica porfírica afanítica vesicular

Grau de saturació sobresaturades subsaturades

Grau d'acidesa àcides bàsiques

Índex de color fèlsiques màfiques

xR. SEDIMENTÀRIA

DETRÍTICA rudita arenita

Mida clast rudites grànuls palets còdols blocs

Mida clast relativa homomètric heteromètric

Forma clasts angulosos desgastats arrodonits molt arrodonits

Composició clasts monomíctic polimíctic

Clast-matrix supported clast supported matrix supported

xCARBONATADA xdolomia boundstone calcària

Textura. mud supported mudstone wackestone

grain supported packstone grainstoneFòssils

bivalbs equinodeus nummulits biozous ooides pèl·lets

R. METAMÒRFICA

Mida gra gruixut. mig. fi.

Zonació Foliació

mostra ALP3OBSERVACIONS




