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1. QUIMIOSÍNTESI 

La quimiosíntesi és un procés que consisteix a sintetitzar ATP (Adenosina trifosfat) a 

partir d’energia alliberada en les reaccions d’oxidació de compostos orgànics reduïts. Els 

organismes que fan aquest procés s’anomenen quimioautòtrofs, quimiolitòtrofs o 

quimiosintètics i tots utilitzen com a font de carboni l’anhídrid carbònic (CO2), mitjançant 

un procés similar al Cicle de Calvin de les plantes. 

La quimiosíntesi es pot resumir amb la següent equació: 

𝐶𝑂2 + 𝑂2 + 4𝐻2𝑆 → 𝐶𝐻2𝑂 + 4𝑆 + 3𝐻2𝑂 

Moltes de les espècies que utilitzen aquest sistema per a nodrir-se estan situades al fons 

de les dorsals oceàniques o en sediments profunds, aquestes espècies les utilitzen ja que 

als seus hàbitats no hi sol arribar la llum solar de tal manera que no la necessiten per 

sobreviure, a diferència dels bacteris que fan el procés de la fotosíntesi, que per a ells és 

indispensable. 

1.1 Fases de la quimiosíntesi: 

Com a semblança a la fotosíntesi, trobem que la quimiosíntesi també té dues fases molt 

ben diferenciades. Primer de tot, una on es genera ATP i poder reductor, i una altra on es 

fixa el diòxid d’hidrogen. Quan els organismes arriben a la quimiosíntesi, es senten atrets 

per les molècules inorgàniques que trobem al medi, principalment per l’hidrogen, per 

l’àcid sulfhídric, pel sofre elemental, pel tiosulfat i per l’ió ferro. 

El bacteri arrenca electrons d’aquests compostos inorgànics, i ingressen a una cadena 

transportadora d’electrons, molt similar a la de la respiració mitocondrial. 

Per a poder generar el poder reductor, en forma de NADH, s’utilitza una part de l’ATP 

per provocar un flux invers d’electrons, o transport invers d’electrons, a la mateixa cadena 

transportadora. És una fase comparable a la fase lluminosa de la fotosíntesi, amb la 

diferència que es fa sense llum solar que generi flux d’electrons. 

Seguidament, un cop generat aquest poder reductor i l’ATP, es fixa el diòxid de carboni 

a la matèria orgànica mitjançant el cicle de Calvin, amb un procés similar a la fase fosca 

de la fotosíntesi, on s’integren i es converteixen les molècules inorgàniques de l’òxid de 
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carboni (IV) en molècules orgàniques senzilles per les quals es formaran la resta de 

compostos bioquímics que constitueixen els éssers vius.  

2. GEOLOGIA DE LA VALL DE LORD 

La Vall de Lord (il·lustració 1) es pot subdividir en diferents sectors segons la geologia 

que la forma. Aquests sectors són: Port del Comte, la Pedra i Guixers, La Coma, Sant 

Llorenç de Morunys, Les Valls i Serra de Busa i els Bastets, Mola de Lord i Santuari de 

Lord.  

 

Il·lustració 1. Mapa geològic de la Vall de Lord font: Divulgalord 

2.1 Geologia dels sectors de la Vall 

2.1.1 Sector Port del Comte 

A la base d’aquest sector trobem, a part de materials de l’època de l’Ilerdià, que 

corresponen a una antiguitat d’uns 55 milions d’anys, materials del Cretaci. Aquests 

materials corresponen a calcàries, calcàries amb alveolines i margues. 

Les calcàries i les margues són materials formats, principalment, sota el fons marí. A més 

a més, per permetre la formació de les roques calcàries, és necessària una gran quantitat 

de carbonat de calci (CaCO3) dissolt dins l’aigua. Trobem el seu origen a les closques 

dels animals que moren. Trobem carbonats només fins a una profunditat de 4500 metres. 

A més a més, en aquest sector trobem calcàries amb alveolines. Les alveolines són uns 

éssers unicel·lulars, del gènere dels foraminífers, que viuen en aigües càlides, poc 
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profundes i tranquil·les. Generalment, les trobem formant illes barrera, prop del continent 

i amb poca energia. 

Seguidament trobem les margues, que són un material argilós de color gris que conté, 

igual que les calcàries, carbonat, però en menor mesura. Per tal que precipitin, és necessari 

un baix moviment de l’aigua, fet pel qual, la presència de margues sol estar relacionada 

a un ambient de plataforma continental, proper a la plana abissal. 

La presència de tots aquests materials indica la presència d’un mar relativament profund 

a la zona, fa 55 milions d’anys. Aquest mar estava caracteritzat per tenir unes aigües 

tranquil·les. També podem deduir, gràcies a la presència d’alveolines, que hi havia 

barreres mareals. 

2.1.1.1 Resum de la zona 

Edat: Ilerdià (55 milions d’anys), Cretaci. 

Materials: Margues, calcàries i calcàries amb alveolines. 

 

2.1.2 Sector La Pedra i Guixers 

El sector de la Pedra i Guixers està datat del Lutecià inferior, i els materials que trobem 

en aquest sector són gresos, margues, calcàries i guixos. La presència de gresos en aquesta 

zona ens indica un ambient de transició entre el continent i el mar, però l’existència de 

margues, calcàries i guixos ens indiquen que hi havia aigua marina. 

Tanmateix, cada roca ens indica un ambient marí diferent. Primer de tot, les margues ens 

indiquen aigües profundes i tranquil·les, mentre que les calcàries ens indiquen que era 

poc profund. Finalment, els guixos indiquen una presència molt fina d’aigua entollada, 

sense connexió amb el mar. Els guixos, per tant, estan formats a partir de l’evaporació 

d’aquesta aigua, un cop s’ha precipitat el sulfat. 

2.1.2.1 Resum de la zona 

Edat: Lutecià inferior. 

Materials: Gresos, margues, calcàries i guixos. 
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2.1.3 Sector La Coma 

La zona situada a La Coma és una zona datada del Lutecià-Bartonià. Aquest sector està 

format per margues, gresos i argiles. La presència de margues ens indica la presència 

d’aigua a la zona, no obstant això, comença a aparèixer materials gresosos i argiles. La 

presència d’aquests dos últims tipus de roca ens indica un pas de mar a aiguamolls o 

platja. 

2.1.3.1 Resum de la zona 

Edat: Lutecià- Bartonià 

Materials: Margues, gresos i argiles 

 

2.1.4 Sector Sant Llorenç de Morunys 

Es tracta d’una zona del Bartonià situada, com diu el seu nom, prop de Sant Llorenç de 

Morunys formada per gresos, margues, lutites i calcàries paraesculloses. Com podem 

comprovar, la zona de Sant Llorenç i la de La Coma són zones molt similars, amb 

materials pareguts. Tanmateix, els materials de la zona de Sant Llorenç són una mica més 

moderns. L’ambient és el mateix, no obstant això, a Sant Llorenç trobem calcàries 

paraesculloses, que presenten dins seu fòssils de corall i d’altres invertebrats atribuïts a 

un escull coral·lí pel tipus i la quantitat que hi ha. 

2.1.4.1 Resum de la zona 

Edat: Bartonià 

Materials: Margues, gresos, lutites i calcàries paraesculloses 

 

2.1.5 Sector Les Valls 

El sector de les Valls és una zona situada en l’època del Priabornià. Està formada per 

conglomerats, sent, juntament amb el Sector Serra de Busa i els Bastets, Mola de Lord i 

Santuari de Lord, els únics sectors que presenten conglomerats de la Vall, gresos i argiles. 

La presència d’aquests tres materials ens indiquen un canvi brusc d’ambient, aquest cop 

passant de l’ambient marí dels altres sectors, a un ambient completament continental, amb 

la presència de rius i torrenteres responsables de la deposició dels còdols que formen els 

conglomerats. Tenint en compte que trobem conglomerats, gresos i argiles, ens fa pensar 

que l’aigua té molta energia. 
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2.1.5.1 Resum de la zona 

Edat: Priabonià 

Materials: Conglomerats, gresos i argiles 

 

2.1.6 Sector La Serra de Busa i els Bastets – Mola de Lord – Santuari de Lord 

El sector de la Serra de Busa i els Bastets – Mola de Lord – Santuari de Lord és un sector 

el qual la seva edat no està gaire clara, només se sap amb certesa que pertany al període 

de l’Oligocè, encara que es creu que pot pertànyer al Rupelià. Els seus materials són 

conglomerats i petites capes de gresos, fet que ens indica que, igual que a la zona de les 

Valls, trobem un ambient amb forts torrents amb una forta energia de l’aigua que 

arrossega còdols de fins a 1 metre de diàmetre.  

Aquestes grans potències de conglomerats ens indiquen un alçament d’un nou relleu 

bastant gran. Aquests relleus eren els Pirineus, i vist a petita escala, la Serra de Port del 

Comte. 

A més a més, l’estructura de la Serra de Busa (il·lustració 2) i dels Bastets és una 

discordança progressiva, és a 

dir, una discordança 

sintectònica amb una 

disposició en forma de 

ventall d’una sèrie d’estrats, 

de manera que els estrats 

inferiors es troben en 

concordança amb la sèrie 

inferior i els superiors cada 

vegada formen un angle més 

gran. A part, la Serra de Busa 

és un sinclinal penjat. 

2.1.6.1 Resum de la zona 

Edat: Oligocè (Rupelià) 

Materials: Conglomerats i petites capes de gresos 

 

Il·lustració 2. Serra de Busa font: elaboració pròpia 
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2.2 Història geològica de la Vall de Lord 
 

La història geològica de la Vall de Lord neix paral·lelament amb la història dels Pirineus. 

Fa 65 milions d’anys, a finals del Cretaci, hi ha la col·lisió entre la placa Ibèrica i la placa 

Euroasiàtica.  

De resultes d’aquest xoc va començar a néixer una nova serralada, els Pirineus, però, 

tanmateix, els processos geològics són de llarga durada. Per tant, la formació dels Pirineus 

va donar-se lentament, a través de milions d’anys, fins a assolir la seva forma actual. 

Als inicis d’aquest aixecament, durant l’Ilerdià (fa 55 milions d’anys), les zones adjacents 

al nou relleu, els Pirineus, es van doblegar formant una petita conca. Aquesta flexió va 

produir que una llengua de l’Oceà Atlàntic entrés del Golf de Biscaia i inundés gran part 

de Catalunya. En aquesta època, on trobem la Vall de Lord completament submergida, es 

generen les calcàries que trobem a la zona de Port del Comte (il·lustració 3) 

 

Il·lustració 3. Catalunya a l’Ilerdià. Font: Divulgalord 

Seguidament, i durant les èpoques del Bartonià i del Priabonià, el nivell del mar va baixant 

a causa d’un progressiu tancament de la llengua de mar. En aquesta època, trobem la Vall 

de Lord en un punt intermig entre muntanya i platja. Gràcies a les condicions climàtiques 

i del relleu d’aquell moment, es varen produir diferents esculls coral·lins davant de les 

platges. En aquell moment, doncs, es van formar les calcàries paraesculloses i els petits 

esculls coral·lins que hi ha a la Vall de Lord. Per altra banda, aquest continu creixement 
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dels Pirineus va produir al peu del seu vessant, la deposició de materials grollers, a més 

de provocar torrenteres (il·lustració 4). 

 

Il·lustració 4.Catalunya al Bartonià-Priabonià Font: Divulgalord 

Aquesta llengua de mar, però, amb el temps, a l’època de l’Oligocè (il·lustració 5), va 

acabar tancant-se del tot, produint un mar tancat gràcies al creixement progressiu dels 

Pirineus, que van produir una elevació del terreny. Com a conseqüència del mar tancat i 

de l’elevació contínua del terreny va produir que aquest mar interior s’anés evaporant i 

que, al peu d’aquest nou massís s’anessin dipositant materials grollers cada cop situats a 

zones més meridionals. 

D’aquesta manera, la Vall de Lord va deixar de ser zona de platja, mentre els Pirineus 

s’aixecaven. Conseqüentment, la Vall va convertir-se en una zona on arribava la 

deformació i trencaments d’aquest aixecament. En conseqüència, es va formar la serra de 

Port del Comte.  

A més a més, durant l’aixecament de la Serra de Port del Comte, al seu peu es dipositaven 

tota mena de materials grollers que eren deguts a les noves torrenteres que s’hi formaven. 

La deposició d’aquests materials grollers és el que avui en dia forma les grans capes 

conglomeràtiques de la Serra de Busa i els Bastets.  

No obstant, la Serra de Busa i els Bastets es van anar aixecant a la vegada que el Port del 

Comte. Cada vegada que aquesta serra s’aixecava provocava un plegament d’aquests 

materials dipositats, a més de la deposició d’altres materials. Per aquest motiu, les serres 

de Busa i els Bastets presenten aquestes formes tan característiques. 
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Il·lustració 5. Catalunya a l’Oligocè. Font: Divulgalord 


