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L'Arboçar de les Roques

Descripció
Aquesta geozona, que es troba situada dins el conegut com a domini Catalànide, forma part
de la vora entre la fossa del Penedès i l'acabament meridional del massís del Garraf. Hi
afloren principalment calcàries esculloses i lutites d'edat miocena, i localment calcàries del
Cretaci, materials tots ells afectats per diverses falles normals conjugades orientades NESW, que donen lloc a un sistema de horts i grabens ben diferenciables en forma de graons
al relleu. Els grabens, constituïts per materials lutítics, son aprofitats com a camps de
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conreu, mentre els horts són formats de calcàries més resistents. Com a resultat de l'erosió
diferencial d'aquests materials hi ha molts bons afloraments de plans de falla, els quals
generalment coincideixen amb els marges dels camps o de les carreteres. En algunes
ocasions, sobre els plans de falla s'hi poden observar megaestries produïdes per la fricció
durant el desplaçament de les falles.
Observacions:
La baixa complexitat de l'estructura, les bones condicions d'aflorament i la facilitat amb que
es poden deduir els processos tectònics confereixen a la geozona un elevat valor didàctic, i
també científic, els quals justifiquen la inclusió d'aquesta zona en el catàleg del patrimoni
geològic. Encara que les falles descrites a la bibliografia siguin les de l'Arboçar aquestes
abunden al sector sud del terme fins a la zona de Cantallops a la Carretera B-24.
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