
 

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA DE CAP NEGRET 

La ruta de Cap Negret és una caminada molt curta que farem des de 

l’institut fins a la platja de l’Olla. 

Comencem el recorregut eixint del centre pel costat de la via (1), baixem 

en direcció al riu i el creuem pel pont. Continuem per la via pecuària uns 

800 metres fins creuar la carretera nacional (2). Seguim la via uns 200 

metres més fins a arribar a la platja de l’Olla. 

Però no parem ara ací, continuem el nostre camí d’altres 200 metres, 

darrere del port, fins que trobem un camí empedregat i una costa amb 

xicotets penya-segats (3). Observem les característiques d’aquesta costa: és 

una roca, semblant a les platges d’Altea, amb cudols, grava i arena, però 

units. És una roca sedimentària formada per sediments cementats. Entre 

aquests sediments hi podem trobar una gran quantitat de fòssils d’un 

caragol marí, Strombus bubonius. És un gastròpode típic d’aigües tropicals, 

com hi haurà arribat ací? 

Tornem ara a la platja (4) i observem la roca que la separa del camí, sembla 

arena, però els grans estan apegats, també és una roca, una antiga platja es 

va fossilitzar i es va transformar en roca sedimentària. Fixeu-vos en les 

capes horitzontals que la formen i  en algunes inclinades entre les anteriors, 

són importants. 

Ens fixem en les roques de la platja, són cudols negres, no com la grava 

blanca de les platges d’Altea, tenen aquest color per què són roques 

volcàniques, erosionades i depositades a la platja pel mar.  

Finalment, anem cap a les roques del final de la platja (5), veiem que són 

roques volcàniques, negres, amb alguns mineral visibles, uns de color roig, 

d’altres de color verd; les roques són grans blocs, alguns travessats per un 

dic. Ens trobem davant dels restes de l’erupció d’un antic volcà. 
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1. EL JACIMENT DELS GASTRÒPODES (3) 

Observem la roca sobre la que estem: ens recorda les nostres platges, però 

amb una gran diferència, les “pedres” que la formen no es poden separar, 

es troben apegades entre si. Creus que pot haver-hi alguna relació entre els 

dos tipus de substrat? 

 

  

El mar deposita els fragments de roques a la platja, on s’acumulen. Els 

fragments de roques solts es diuen sediments. Però el propi pes dels 

sediments acumulats en un àrea determinada provoca que s’apeguen entre 

si i formen una roca sedimentària, anomenada conglomerat.   

Però, fixeu-vos millor en la roca sedimentària, podreu veure fragments de 

caragols marins. Es tracta d’Strombus bubonuis, el fòssil d’un gastròpode 

que viu en mars tropicals. Podries explicar per què el trobem per damunt 

del nivell del mar?  I per què trobem aquests fòssils en Altea, on el mar no 

és tant càlid?  

 

 

 

2. LA PLATJA FÒSSIL DE L’OLLA (4) 

A continuació anem a la platja de 

l’Olla i ens fixem en la roca que 

separa la platja del camí. Trobem 

una altra roca sedimentària, el 

gres. Toqueu-la, és rugosa perquè 

està formada per grans d’arena. 

Podeu veure les capes horitzontals, 

són els estrats de sediments, 

depositats uns damunt d’altres. 

Però ens interessen algunes parts 

d’aquests estrats que estan 

inclinades, són com a ondulacions de l’arena. Pensa ara en una platja 

actual d’arena, dins de l’aigua, les onades mouen l’arena avant i enrere. 

Quines estructures es formen a la superfície de l’arena? Relaciona-ho amb 

les ondulacions del gres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els geòlegs anomenen ripples a aquestes ondulacions i són la prova que 

l’arena que forma el gres va estar depositada en la costa per un corrent 

d’aigua amb onades, és a dir formava una platja, per això, aquest jaciment 

de gres es considera una platja fòssil. 

 

 

 



La platja fòssil va estar depositada fa uns 100.000 anys, però una altra 

vegada ens donem compte que la terrassa del gres es troba uns 10 metres 

per damunt del nivell actual de l’aigua. Com es podria explicar que la 

platja fòssil estiga més alta que l’actual?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivell del mar depèn del clima, 

quant més càlid, més aigua hi ha a 

la mar i més alt n’és el nivell. Per 

tant, podríem dir que fa 100.000 

anys el clima terrestre era més 

càlid que l’actual. 

 Per últim, sabries dir per què els 

cudols que formen la platja de 

l’Olla i la platja de Cap Negret 

són de color negre?  

 

 

 

 

 

 

 

3. L’AFLORAMENT VOLCÀNIC DE CAP NEGRET (5) 

Per últim, voregem la platja fins 

al Cap Negret. Hi trobem grans 

blocs de roques negres. Es 

tracta d’un aflorament volcànic 

de roques ofites, que inclouen 

cristalls de granats. L’erupció 

volcànica submarina que el va 

originar va estar associada al 

trencament de Pangea. Com 

creus que sabem tot això?  

 

 

 

 

 

 

 

El cap està format per una gran mola basàltica amb restes d'extracció de 

pedra; extraccions que es van realitzar al llarg dels segles i que 

industrialment es van explotar en l'època dels anys 30-36 del Segle XX. 

Mira les roques de prop, podràs 

observar alguns minerals vermellosos, 

són els granats. També podràs veure 

alguns minerals verds, és epidota, un 

mineral que es genera quan la lava 

reacciona amb la sal marina. Per això 

sabem que aquests materials es van 

originar en una erupció submarina. 

Les roques basàltiques són grans blocs, 

proves d’erupcions explosives, i podem 

veure un dic de basalt que va eixir per 

una fissura. 
 



4. MORFOLOGIA DEL LITORAL 

Com pots veure a la imatge, el volcà 

forma un cap, una zona de la costa que ix 

cap al mar. Com creus que s’haurà format 

aquest cap? 

 

 

 

 

Una platja amb forma de mitja lluna, com 

la de Benidorm, està formada per arena. A 

platges més obertes hi ha cudols. Comenta 

aquesta relació? 

 

 

 

 

La mar colpeja la base dels penya-segats i 

va desgastant-los. Alguns fragments cauen 

i el penya-segat retrocedeix Com creus 

que s’erosionen els penya-segats? 

 

 

 

 

 

 

 

Posa el nom a totes les formes del litoral que hi trobes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

5. ARBRES SINGULARS 

De tornada cap al centre aprofitarem para visitar alguns arbres 

monumentals que trobem a prop de la ruta i que són reconeguts al Catàleg 

d’arbres singulars d’Altea, del qual hem inclòs les seues fitxes. Un d’ells és 

el xop blanc de Cap Negret, un arbre propi de les riberes dels rius. Com 

creus que pot haver arribat ací, que no hi ha cap riu? 
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