Ruta de les Terreres
Es proposen 3 itineraris diferents a través dels quals
podràs descobrir algunes de les terreres de Breda.
Les argiles de Breda són el producte d’alteració que
han sofert les roques que han sigut transportades i
sedimentades en els fons de les valls
A Breda s’hi ha explotat diferents tipus d’argila:
Negra, Vermella i Blanca. Visitant les terreres podràs
descobrir els diferents tipus d’argiles.

Aquí et podràs descarregar els tres itineraris:
Itinerari 1:

Itinerari 2:

Itinerari 3:

INFORMACIÓ SOBRE ELS ITINERARIS

https://goo.gl/y1P8nB
Distància
Durada
Dificultat

Itinerari 1:
2 Km
30 min
Molt fàcil

Itinerari 2:
10 km
2’5 h
Fàcil

Itinerari 3:
14,5 km
3,5 h
Fàcil

LA GEOLOGIA DE BREDA

Mapa geològic 1:50.000 simplificat. Base modificada de l'ICGC per Anna Anglisano
(2018)

La localitat se situa sobre materials sedimentaris força recents (des del
miocè a l'actualitat). Les terreres sempre se situen sobre materials
Miocènics. També en el cas de la terrera del Pont del Mut tot i que no
surti representat al mapa geològic anterior.
Els materials més antics formen el sòcol paleozoic. Aquest conté roques
de tot tipus, l'edat d'aquestes roques és superior als 250 milions d'anys.
Tots els sediments que apareixen a la zona de Breda provenen de la
erosió, transport i sedimentació de les roques del Montseny (sòcol
paleozoic).

LES TERRERES DE BREDA
Totes les fotografies aèries han sigut descarregades del web de l'ICGC. Les
fotografies de les terreres han sigut preses per l'Anna Anglisano.

1. CAN TORRENT
Aquesta terrera ha resultat ser un important punt d’explotació
d’argiles vermelles però sobretot d’argiles blanques.
A continuació es mostra un conjunt de fotos aèries de la terrera de
Can Torrent d’entre 1946 i 2016.

2. CA N’HOSTA
La terrera de Ca n’Hosta ha servit com a punt d’explotació d’argiles
vermelles i blanques. Actualment la vegetació ha recuperat
pràcticament l’estat inicial del bosc i per tant es fa difícil veure les
capes d’argila blanca i vermella.
A continuació es mostra un conjunt de fotos aèries de la terrera entre
1956 i 2016.

3. Terrera del Sot de la Boira
Les argiles extretes d’aquesta terrera corresponen al grup de les
argiles negres. La zona ha sigut reforestada i reomplerta amb
sediments. Aquest fet dificulta poder veure bé les capes d’argiles
negres.
A continuació es mostra un conjunt de fotos aèries de la terrera
entre 1956 i 2016.

4. Terrera del Pont del Mut
Abans de començar a explotar la terrera del Pont del Mut s’havia
explotat una zona anomenada “els Terressos” situada a uns 100m
de distància en direcció nord-oest. Les argiles que s’han explotat
principalment són les argiles negres tot i que també s’aprofitaven
les argiles vermelles que les acompanyen.
A continuació es mostra un conjunt de fotos aèries de la terrera
entre 1956 i 2016.

5. Terrera de la Bòbila
Aquesta terrera és, amb diferència, la terrera més gran i més ben
conservada que es pot veure a la zona de Breda. S'observen
clarament els diferents nivells d'argiles vermelles, sorres i alguns
conglomerats. L'abandonament de l'explotació de les terres es veu
clarament, ja que han desaparegut les marques de les màquines
excavadores i al seu lloc apareixen les marques provinents de la
erosió provocada per l’aigua amb el pas dels anys. Aquestes
marques geomorfològiques es coneixen amb el nom de xaragalls.
A continuació es mostra un conjunt de fotos aèries de la terrera
entre 1956 i 2016. Entre el 2008 i el 2016 es pot veure com la
vegetació avança de nou i cobreix part de la zona que s’explotava.
Gràcies a fonts orals s’ha pogut saber que fins al 2011 (any en què
tanca l’empresa) encara s’explotaven part de les argiles de la zona
tot i que també se n’exportaven de fora i es barrejaven per
elaborar els seus productes.

LES ARGILES DE BREDA
Tradicionalment els terrissers de Breda es fabricaven la pasta argilosa
per poder elaborar la terrissa. Els terrissers utilitzaven diferents
quantitats d’argiles vermelles, negres i blanques i les mesclaven amb
l’objectiu d’obtenir una pasta idònia per a la elaboració de les peces de
ceràmica. Actualment compren la pasta feta a empreses especialitzades
en aquest àmbit.
Diferents estudis realitzats a les argiles de Breda per Anna Anglisano als
laboratoris de la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la
seva recerca de doctorat.
Mineralogia:
Difracció de raig-X per identificar minerals

Es mostra el nom de la terrera de la qual ha sigut extreta cada mostra. El
color del difractograma indica el grup cromàtic al qual pertany la mostra.
Ms: minerals que pertanyen al grup de les miques i il·lites. Ko: grup de
les caolinites. Qtz: quars. Fsp: feldespats.
Com es pot veure al gràfic anterior la majoria de pics coincideixen,
aquest fet indica que la majoria de minerals que apareixen a una mostra
d’argila apareixen a la resta. Per tant, no podem diferenciar les argiles en
funció dels minerals que contenen.
Distribució Granumolètrica dels grans que apareixen a les argiles

distribució granulomètrica de mostres provinents dels tres grups
cromàtics d’argiles (vermelles, negres i blanques).
Es pot observar fàcilment com les argiles blanques i negres contenen
una granulometria més grollers ( fins a sorra grollera o molt grollera)

mentre que la mida dels granets presents a les argiles vermelles
pertanyen majoritàriament al grup de sorra fina i sorra mitja.

