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En aquest treball es mostra l’estratigrafia del Mesozoic de l’extrem sud-oest del massís del Garraf i es dóna
a conèixer per primera vegada una associació de cefalòpodes procedents de l’Aptià (Cretaci inferior) de
l’entorn del municipi del Vendrell. El Mesozoic que aflora a l’est del Vendrell està format per roques fonamentalment carbonàtiques del Kimmeridgià-Berriasià a les què se li superposen de forma discordant els
dipòsits del Barremià i l’Aptià. En l’Aptià del Vendrell s’identifiquen uns ammonits i nautiloïdeus trobats
a la part baixa de la unitat Margues de Vallcarca (Salas & Moreno, 2008) i se’n realitza una anàlisi biostratigràfica. També s’analitza l’estratigrafia dels materials del Cretaci inferior (Barremià superior-Aptià superior) d’aquest sector de la conca de Salou-Garraf mitjançant una correlació amb la conca veïna del Maestrat. Entre els cefalòpodes estudiats destaca la presència de l’ammonit Pseudosaynella bicurvata (Michelin,
1838), ja que és la primera vegada que aquesta espècie se cita al massís del Garraf, i un exemplar ben
conservat del nautiloïdeu Heminautilus lallierianus (d’Orbigny, 1841), el segon exemplar conegut d’aquesta
espècie al Garraf. Des d’un punt de vista biostratigràfic, els cefalòpodes aptians estudiats constitueixen
un dels registres més antics coneguts per a la unitat Margues de Vallcarca, essent atribuïble a les biozones
Deshayesites forbesi i Deshayesites deshayesi (Aptià inferior). La correlació efectuada entre les unitats litostratigràfiques del Barremià superior i l’Aptià de les conques veïnes de Salou-Garraf i del Maestrat permet
assignar al Barremià terminal la part basal de la unitat Margues de Vallcarca, quan clàssicament aquesta
unitat de la conca de Salou-Garraf havia estat atribuïda íntegrament a l’Aptià.
Mots clau: ammonits, nautiloïdeus, Aptià, conca de Salou-Garraf, Catalunya

Mesozoic stratigraphy and new Aptian cephalopods of el Vendrell, southwest of the
Garraf Massif (Catalonia).
The current work shows the Mesozoic stratigraphy of the southwestern part of the Garraf Massif and
reports for the first time an Aptian (Lower Cretaceous) cephalopod assemblage from the surroundings of the town of el Vendrell. The Mesozoic outcrops to the east of el Vendrell primarily consist of
carbonate rocks of Kimmeridgian-Berriasian age, which are uncorformably overlain by Barremian and
Aptian deposits. In the Aptian of el Vendrell, we identify ammonoids and nautiloids that were collected
in the lower part of the Vallcarca Marls Unit (Salas & Moreno, 2008), and we carry out a biostratigraphic
analysis. We also analyze the stratigraphy of the Cretaceous materials (upper Barremian to upper Aptian)
of this area of the Salou-Garraf Basin and establish a correlation with the neighboring Maestrat Basin.
Among the cephalopods studied, the presence of the ammonite Pseudosaynella bicurvata (Michelin, 1838)
is remarkable because it is the first time that this species is quoted in the Garraf Massif. In addition, we
report a well-preserved specimen of the nautiloid Heminautilus lallierianus (d’Orbigny, 1841), which is
the second specimen of this species known in the Garraf area. From a biostratigraphic point of view,
the Aptian cephalopods studied herein are some of the oldest known records of the Vallcarca Marls
Unit being attributed to the Deshayesites forbesi and Deshayesites deshayesi biozones (lower Aptian). The
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correlation between the upper Barremian and Aptian lithostratigraphic units among the neighboring
basins Salou-Garraf and Maestrat allows us to ascribe for the first time the basal part of the Vallcarca
Marls Unit to the uppermost Barremian. This latter lithostratigraphic unit of the Salou-Garraf Basin has
been classically attributed to the Aptian.
Keywords: ammonoids, nautiloids, Aptian, Salou-Garraf Basin, Catalonia

Introducció

Situació geogràfica i geològica

Des de fa més d’un segle es coneix que l’Aptià del
massís del Garraf conté restes fòssils de cefalòpodes
(e.g., Almera, 1895; Kilian, 1898; Almera, 1898a i
b). Aquest registre fòssil constituït per ammonits
i nautiloïdeus aptians ha estat estudiat posteriorment i fins a l’actualitat (e.g., Faura i Sanz, 1923;
Bataller, 1962; Calzada & Viader, 1980; Martínez et
al., 1994; Calzada et al., 1996; Moreno et al., 2007;
García et al., 2007; Moreno-Bedmar et al., 2009).
Durant la realització d’una cartografia geològica
associada al projecte Mapa Geològic de les Zones
Urbanes de Catalunya 1:5000 de l’Institut Geològic
de Catalunya (http://www.igc.cat/web/ca/mapageol_geotreballs_gt3.html) es van identificar uns
ammonits i nautiloïdeus en les roques carbonàtiques del Cretaci inferior (Albalat, 2012). Malgrat
la nombrosa quantitat de treballs previs, no s’havia
citat una associació de cefalòpodes del Cretaci inferior en el sector sud-oest del massís del Garraf.
Aquesta troballa, primerament va desencadenar
l’elaboració d’un estudi detallat de l’estratigrafia
del Mesozoic de l’entorn del Vendrell. Posteriorment es realitzà un estudi paleontològic dels cefalòpodes, col·lectats en tres seccions estratigràfiques
del municipi del Vendrell que anomenem l’Hospital, les Mates i la Muntanyeta. Aquesta caracterització ve precedida per una descripció detallada
de l’estratigrafia dels materials del Cretaci inferior
(Barremià superior-Aptià superior) de l’àmbit d’estudi. Les noves dades biostratigràfiques permeten
millorar la correlació cronostratigràfica de les
unitats del Barremià superior i l’Aptià de la conca
de Salou-Garraf amb les de la conca del Maestrat
(Moreno-Bedmar et al., 2012; Garcia et al., 2014 i
Bover-Arnal et al., 2016).

L’àmbit d’estudi se situa a la zona periurbana del
municipi del Vendrell, a la costa central catalana
a uns 65 km al SO de Barcelona (Figura 1). Des
d’un punt de vista geològic, aquesta zona pertany
al sector intern del domini central dels Catalànids
(Anadón et al., 1979) més concretament, a l’àmbit
central de la conca mesozoica de Salou-Garraf
(Esteban, 1973). Durant el Mesozoic, l’estructura de
la conca de Salou-Garraf fou condicionada per dos
sistemes de fractures principals, a grans trets ortogonals, un de direcció NE-SO i l’altre NNO-SSE.
Aquestes fractures controlaren la sedimentació i
l’evolució paleogeogràfica de la conca, essencialment des del Juràssic fins a l’Aptià (Esteban, 1973;
Esteban & Robles-Orozco, 1976 i Anadón et al.,
1979). A grans trets, a la conca mesozoica de SalouGarraf, les àrees de major subsidència es corresponen amb els massissos del Garraf i el Montmell,
mentre que cap a l’oest, en l’àmbit de Salou i Tarragona es desenvolupà una plataforma soma estable.
Entre ambdós sectors (àrea de Salomó) s’estableix
una zona de transició amb un aprimament generalitzat de les diverses unitats litostratigràfiques
(Esteban, 1973). El sector occidental de la conca
de Salou-Garraf està constituït per una successió
de fins a 1 km de potència de roques carbonàtiques d’edat compresa entre el Juràssic superior i el
Cretaci inferior, que es varen dipositar al llarg de
la segona etapa de rifting que afectà Ibèria durant
el Mesozoic (Salas et al., 2001). Aquests carbonats
són predominantment marins amb intercalacions
de dipòsits lacustres i salobres al Berriasià superior
i al Barremià (Esteban, 1973; Salas & Moreno, 2008;
Moreno et al., 2008; Moreno-Bedmar et al., 2009).
Les restes de cefalòpodes que es caracteritzen
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en aquest estudi pertanyen a la unitat Margues
de Vallcarca (Salas & Moreno, 2008). Aquestes
margues s’associen a un període de transgressió
marina que assolí el seu màxim a l’Aptià inferior, i
comportà la sedimentació de fàcies pelàgiques amb
ammonits i nautiloïdeus (Anadón et al., 1979). A
la conca de Salou-Garraf, la successió del Juràssic
superior-Cretaci inferior reposa discordantment
sobre el Triàsic i el Juràssic inferior (Esteban &
Juliá, 1973). El sostre de la successió ve marcat per
una discontinuïtat sedimentària que s’associa a una
emersió generalitzada de la plataforma que tingué

lloc durant l’Albià i la subseqüent sedimentació
dels dipòsits siliciclàstics de la formació Montmell
(Esteban, 1973; Moreno-Bedmar et al., 2009).

Estratigrafia del Mesozoic de l’entorn
del Vendrell
Els materials mesozoics que afloren a l’est del municipi del Vendrell corresponen a l’acabament sudoccidental del massís del Garraf que enllaça cap a
l’oest amb els dipòsits també mesozoics del massís
de Bonastre. Aquests materials estan coberts de

FIGURA 1. Mapa geològic general de l’entorn del Vendrell modificat de Albalat (2012) en què es localitzen les seccions
estratigràfiques estudiades. El mapa mostra de manera simplificada els materials geològics que afloren al SO del massís del
Garraf, E del massís de Bonastre i SO de la Fossa del Penedès.
FIGURE 1. General geological map of the surroundings of el Vendrell modified from Albalat (2012) with the location of the
stratigraphic sections logged. The synthetic map shows the geological materials that crop out in the SW of the Garraf Massif, E of
the Bonastre Massif and SW of the Penedès graben.
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manera discordant pels dipòsits marins miocens de
l’extrem SO de la fossa del Penedès i per sediments
quaternaris (Fig. 1). El registre sedimentari mesozoic de l’entorn del Vendrell està constituït per una
successió fonamentalment carbonàtica d’uns 270
m de potència que comprèn el període de temps
Kimmeridgià-Aptià, amb una important llacuna
estratigràfica entre el Berriasià superior i l’Hauterivià (Fig. 2).
Els materials aflorants més antics estan formats
per un paquet mètric de dolomies grises massives
a les quals se li superposen uns 30 m de calcàries
dolomítiques grises ben estratificades en bancs

decimètrics/centimètrics.
Aquestes
calcàries
contenen abundants laminacions algals i estructures mil·limètriques de porositat fenestra, així com
alguns estrats amb oncoides, seccions de caròfits i
restes de gasteròpodes. La part dolomítica inferior
es correlaciona amb la formació Dolomies superiors del Garraf (Salas, 1987), d’edat kimmeridgiana i, la part calcària superior amb la formació
de Calcàries i dolomies de la Pleta a la qual se li
atribueix l’interval d’edat Kimmeridgià-Berriasià
(Albrich et al., 2006). De forma discordant, sobre
els materials del trànsit Juràssic-Cretaci, es disposa
la sèrie barremo-aptiana composta per tres unitats
essencialment carbonàtiques que a partir del

FIGURA 2. Columna estratigràfica sintètica del Mesozoic de l’extrem sud-occidental del massís del Garraf a l’est del Vendrell.
FIGURE 2. Synthetic stratigraphic column of the Mesozoic from the southwestern part of the Garraf Massif to the east of el
Vendrell.
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FIGURA 3. Columnes estratigràfiques del Barremià superior i Aptià inferior de l’entorn del municipi del Vendrell amb la localització
del registre de cefalòpodes.
FIGURE 3. Stratigraphic sections of the upper Barremian and lower Aptian of the surroundings of el Vendrell displaying the
stratigraphic position of the cephalopods collected.
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Barremià superior constitueixen una seqüència de
profundització cap a sostre: unitats inferior, intermèdia i superior. La unitat inferior està constituïda
per un paquet d’uns 35 m de calcàries de color gris
en bancs d’ordre decimètric/mètric amb intercalacions decimètriques de margues ocres. Contenen
abundants restes de caròfits, fragments de gasteròpodes i alguns bancs de condrodonts. En el conjunt
de la unitat és freqüent la intercalació de nivells de
crostes ferruginoses i de bretxes intraformacionals. Cap a la meitat superior de la unitat s’intercalen algunes capes d’ordre mètric de calcàries beix
amb miliòlids, orbitolínids, fragments de bivalves i
peloides. S’interpreta que aquests materials corresponen a dipòsits de maresma amb influència
marina. Les característiques litostratigràfiques,
paleontològiques i la relació geomètrica concordant amb la unitat suprajacent, suggereixen que
aquesta unitat equival a la formació de Calcàries
i argiles del Cantaperdius definida a la conca del
Maestrat per Salas (1987), i s’atribueix al Barremià
inferior (Fig. 2).
La unitat intermèdia està formada per almenys
40 m de calcàries beix, ben estratificades en bancs
decimètrics/mètrics, amb algunes intercalacions
margoses ocres d’ordre decimètric. El contingut
fòssil és molt abundant i està representat majoritàriament per rudistes requiènids i foraminífers
bentònics (essencialment miliòlids i orbitolínids).
En menor mesura també s’observen equínids,
algues i coralls. La litologia i el contingut fòssil
suggereixen que aquests materials es varen dipositar en un ambient de plataforma marina soma. En
el marc de la conca de Salou-Garraf aquests dipòsits es correlacionen amb la unitat de Calcàries i
margues del Peu de la Serra, definida informalment
per Salas & Moreno (2008) (Fig. 2 i 3). D’acord amb
els recents treballs realitzats a la conca del Maestrat (Moreno-Bedmar et al., 2012; Garcia et al.,
2014 i Bover-Arnal et al., 2016), s’interpreta que la
unitat intermèdia correspon al Barremià superior.
La unitat superior està constituïda per un mínim
de 70 m de margocalcàries ocres i beix, ben estratificades en bancs majoritàriament d’ordre decimètric i amb intercalacions de capes centimètriques a
mètriques de margues i calcàries, aquestes últimes
situades principalment a sostre de la unitat. En el
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conjunt dels materials destaca el canvi gradual en
el contingut fòssil que es produeix cap a sostre de la
unitat. La base està formada per bancs decimètrics/
mètrics de margocalcàries noduloses, formades
gairebé exclusivament per orbitolínids de mida
centimètrica, amb alguns mol·luscs (Neithea) i
miliòlids. Aquests macroforaminífers desapareixen
gradualment cap a sostre de la unitat per donar lloc
a la presència de cefalòpodes (ammonits i nautiloïdeus), un major nombre de braquiòpodes (terebratúlids i rinconèl·lids), fragments de bivalves i
radioles d’equinoïdeus. Des d’un punt de vista sedimentològic, s’interpreta que els materials de la part
baixa de la unitat es varen dipositar en un ambient
de plataforma-talús i els del sostre en un ambient
de conca pregona. La unitat es correlaciona amb
la unitat de Margues de Vallcarca de la conca de
Salou-Garraf (Salas & Moreno, 2008) i és d’edat
aptiana (Fig. 2 i 3).

Ammonits i nautiloïdeus
El registre fòssil de cefalòpodes procedeix de
dues seccions estratigràfiques ubicades al NE del
Vendrell (Fig. 1 i 3). Aquestes dues seccions amb
registre de nautiloïdeus i ammonits (seccions
1 i 2, l’Hospital i les Mates, respectivament) es
troben dins de la U. Vallcarca. Pel present treball
s’ha col·lectat un ammonit atribuïble a l’espècie
Pseudosaynella bicurvata (Michelin, 1838), Fig.
4D, en la secció de l’Hospital. La presència d’aquest
ammonit és important, ja que es tracta de la
primera troballa pel massís del Garraf. Fins aquest
moment es coneixia un altre exemplar atribuïble
al mateix gènere procedent de la localitat de les
Mesquites, Vilanova i la Geltrú que va ser identificat únicament a nivell genèric (Pseudosaynella
sp.) degut al seu mal estat de conservació (García
et al., 2007). En la mateixa secció de l’Hospital ha
estat possible observar part d’un motlle extern d’un
queloniceràtid d’uns 20 cm de diàmetre màxim,
possiblement atribuïble al gènere Cheloniceras.
També s’han recol·lectat tres nautiloïdeus: dos fragments pertanyents al gènere Cymatoceras, Fig. 4E, i
un tercer exemplar ben conservat i gairebé complet
que pertany a l’espècie Heminautilus lallierianus
(d’Orbigny, 1841), Fig. 4 A-C. En aquest nautiloïdeu és possible observar la característica depressió
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FIGURA 4. A-B: Heminautilus lallierianus vistes lateral i ventral de l’exemplar PUAB 89780 i C: línia de sutura en el flanc del
nautiloïdeu A; el triangle negre amb una C indica la posició de la línia de sutura dibuixada. D: Pseudosaynella bicurvata vista
lateral de l’exemplar PUAB 89781. E: Cymatoceras sp. fragment ventral de l’exemplar PUAB 89783. Barra d’escala igual a 1
centímetre.
FIGURE 4. A-B: Heminautilus lallierianus lateral and ventral views of the specimen PUAB 89780 and C: suture line in the flank of
the nautiloid A; the black triangle with a C indicates the position of the suture line drawn. D: Pseudosaynella bicurvata lateral view
of the specimen PUAB 89781. E: Cymatoceras sp. fragmentary ventral view of the specimen PUAB 89783. Scale bar equal to 1 cm
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ventral d’aquesta espècie (Fig. 4B) així com la línia
de sutura (Fig. 4C). Aquestes característiques de
l’exemplar del Vendrell es corresponen sense cap
mena de dubte a la de l’holotip provinent de l’Aptià
de Gurgy, Yonne, França, el qual ha estat il·lustrat
per diversos autors posteriorment (Conte, 1980:
làmina 1, Fig. 3 i 4C; Delanoy et al., 2012: làmina
5, Fig. 2A-C i Baudouin et al., 2016: làmina 29,
Fig. 1), ja que en el treball original de d’Orbigny
(1841), on es va descriure l’espècie, l’holotip no fou
il·lustrat. La troballa de H. lallierianus al Vendrell
és destacable ja que únicament existia un altre
exemplar atribuïble a aquesta espècie de l’Aptià del
Garraf (Moreno et al., 2008: fig. 4) que va ser col·
lectat per Jaume Almera, però del que lamentablement se’n desconeix la localitat exacta indicant-se
únicament que va ser trobat al Garraf, si bé la seva
litologia el fa igualment atribuïble a la U. Vallcarca.
Ambdós exemplars han estat recentment inclosos
en el treball monogràfic de revisió taxonòmica dels
gèneres Heminautilus Spath, 1927 i Josanautilus
Martínez i Grauges, 2006 de Baudouin et al. (2016).

el mateix interval estratigràfic en la secció de l’Hospital (1), poden ser atribuïts a la part mitjana-superior de la biozona de Deshayesites forbesi. Per sobre
d’aquests cefalòpodes en la secció de l’Hospital es
va trobar un motlle extern d’un Cheloniceras sp.,
que roman in situ en l’aflorament. Les primeres
espècies del gènere Cheloniceras apareixen també
en la part mitjana-superior de la biozona de
Deshayesites forbesi (Ropolo et al., 2008) on són
molt escasses, per proliferar posteriorment en la
biozona suprajacent de Deshayesites deshayesi, i
continuen presents fins al final de l’Aptià inferior,
biozona de Dufrenoyia furcata (e.g., Casey, 1961).
La posició estratigràfica d’aquest Cheloniceras sp.,
uns 14 m per sobre de l’estrat on es van col·lectar
P. bicurvata i H. lallierianus, permet inferir que
la seva edat més probable correspon a la biozona
de Deshayesites deshayesi. Així doncs, l’edat de la
secció estratigràfica de l’Hospital queda ben establerta entre la part mitjana-superior de la biozona
de Deshayesites forbesi i de la biozona suprajacent
de Deshayesites deshayesi.

Els cefalòpodes aquí estudiats es troben dipositats
en les Col·leccions de Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona = PUAB.

Pel que fa a les troballes de dos exemplars fragmentaris de Cymatoceras sp., en la secció les Mates (2)
aquests nautiloïdeus no permeten inferir una edat
concreta i encara menys, sent com és, que no n’ha
estat possible una identificació a nivell específic, ja
que el rang del gènere Cymatoceras és molt ampli.
Així doncs, la secció 2 (les Mates), tot i no poder
ser datada amb precisió, creiem que molt probablement té una edat similar a la de la secció de
l’Hospital.

Anàlisi biostratigràfica
L’espècie P. bicurvata a Europa té una distribució estratigràfica que comprèn aproximadament gran part de l’Aptià inferior, excepte la part
més baixa i més alta (e.g., Grauges et al., 2010;
Moreno-Bedmar et al., 2010), si bé el seu acme es
trobaria en la part mitjana-superior de la biozona
de Deshayesites forbesi i part baixa de la biozona
de Deshayesites deshayesi. Tots els nautiloïdeus
del gènere Heminautilus a Europa semblen estar
restringits entre el Barremià i la part superior de
la biozona de Deshayesites forbesi, existint un esdeveniment d’extinció al final d’aquesta (Baudouin et
al., 2016: figura 21). Però l’espècie H. lallierianus
té un rang molt més restringit, que es limita a la
part mitjana-superior de la biozona de Deshayesites
forbesi (Baudouin et al., 2016) tractant-se doncs
d’una espècie de nautiloïdeu amb un important
valor biostratigràfic. Així doncs, els cefalòpodes P.
bicurvata i H. lallierianus, que van ser col·lectats en
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Ubicació de les seccions estudiades en
un panell cronostratigràfic i correlació de
la conca de Salou-Garraf amb la conca
del Maestrat
La U. Vallcarca posseeix un registre de cefalòpodes relativament abundant entre l’Aptià inferior
terminal, biozona de Dufrenoyia furcata, i la part
baixa de l’Aptià superior, biozona d’Epicheloniceras
martini (e.g., Moreno, 2007; Salas & Moreno, 2008;
Moreno-Bedmar et. al., 2009). La secció 1, l’Hospital, presenta alguns dels cefalòpodes de l’Aptià
inferior més antics coneguts per a la U. Vallcarca,
ja que inclou un registre inequívoc de la biozona
de Deshayesites forbesi (Fig. 5). La posició de la
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FIGURA 5. Panell cronostratigràfic en el qual es mostra l’estratigrafia del Barremià superior i de l’Aptià de les conques de SalouGarraf i del Maestrat (basat en Salas & Moreno, 2008; Moreno-Bedmar et al., 2009; Moreno-Bedmar et al., 2012; Garcia et al.,
2014; Bover-Arnal et al., 2016). Les tres seccions estratigràfiques estudiades amb les seves respectives aparicions de cefalòpodes
estan ubicades en la conca de Salou-Garraf. La biozonació d’ammonits emprada és la de Reboulet et al. (2014) i les edats, en
milions d’anys, són extretes de Gradstein et al. (2004).
FIGURE 5. Chronostratigraphic chart showing the stratigraphy of the upper Barremian and Aptian of the Salou-Garraf and
Maestrat basins (based on Salas & Moreno, 2008; Moreno-Bedmar et al., 2009; Moreno-Bedmar et al., 2012; Garcia et al., 2014;
Bover-Arnal et al., 2016). The three studied stratigraphic sections, with their cephalopods occurrences, are located in the SalouGarraf Basin. The ammonite biozonation is taken from Reboulet et al. (2014) and the ages, in millions of years, are taken from
Gradstein et al. (2004).
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secció 2, les Mates, és dubtosa i temptativament li
assignem una edat similar a la part alta de la secció
de l’Hospital (Fig. 5). La secció 3, la Muntanyeta, no
conté cefalòpodes i per tant no ha pogut ser datada,
però inclou el contacte entre les unitats Peu de la
Serra i Vallcarca. Això permet establir una posició
litostratigràfica precisa per a aquesta secció, donat
que es fa servir aquest contacte entre unitats com a
dàtum (Fig. 5). La posició estratigràfica ben establerta de la secció 3 fa emergir però una problemàtica important en la cronostratigrafia dels materials
del Barremià superior-Aptià del Garraf, doncs la
part baixa de la U. Vallcarca mai ha estat datada
amb precisió. Afortunadament, aquest contacte
entre les unitats Peu de la Serra i Vallcarca és molt
similar a l’existent a la conca veïna del Maestrat
entre les formacions Xert i Forcall (Fig. 5). Els
materials de la Fm. Xert corresponen a dipòsits
de plataforma marina carbonatada soma tal i com
succeeix amb la U. Peu de la Serra. Per sobre s’hi
disposen la Fm. Forcall, que representen el màxim
transgressiu amb la presència d’organismes d’ambients marins més profunds, com per exemple
ammonits i nautiloïdeus (Moreno-Bedmar et
al., 2010), tal i com també succeeix en la U. Vallcarca. El contacte entre aquestes unitats, tant en
les conques de Salou-Garraf com en la del Maestrat, representa un aprofundiment important de la
conca que va causar l’ofegament de les plataformes
carbonatades prèviament existents. Donada la
proximitat de les conques i la importància regional
de l’esdeveniment transgressiu és altament plausible que l’edat del contacte entre ambdues unitats
sigui la mateixa tal com ja van proposar prèviament Moreno-Bedmar et al. (2009). Aquest autors
van establir que aquest contacte se situava dins de
l’Aptià inferior, entre les biozones de Deshayesites
oglanlensis i Deshayesites forbesi, doncs aquesta era
l’edat que clàssicament s’establia pel contacte equivalent a la conca del Maestrat. Però l’edat d’aquest
aprofundiment generalitzat de la conca va ser
posteriorment qüestionada a la conca del Maestrat (Moreno-Bedmar & Garcia, 2011; Garcia et al.,
2014). Recentment (Bover-Arnal et al., 2016) ha
confirmat que l’edat d’aquest contacte estava mal
establerta i que en realitat l’ofegament generalitzat
de les plataformes somes del Barremià superior
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va tenir lloc durant el Barremià terminal. La Fig.
5 incorpora aquesta nova datació d’aquest contacte
dins del Barremià terminal que correlacionem amb
la conca de Salou-Garraf.

Conclusions
Es presenta l’estratigrafia del Mesozoic de l’extrem
sud-oest del massís del Garraf i es dóna a conèixer
per primera vegada una associació de cefalòpodes
procedents de l’Aptià de l’entorn del municipi del
Vendrell. El Mesozoic de l’est del Vendrell està
constituït per dipòsits essencialment carbonàtics
d’edat compresa entre el Kimmeridgià i l’Aptià amb
una important discontinuïtat estratigràfica que
comprèn tot el Neocomià.
En l’Aptià del Vendrell és destacable la presència
de Pseudosaynella bicurvata, ja que és la primera
vegada que aquesta espècie se cita al Garraf, i un
exemplar ben conservat d’Heminautilus lallierianus,
que és el segon exemplar conegut d’aquesta espècie
al Garraf.
Des d’un punt de vista biostratigràfic el registre de
cefalòpodes de la secció 1, l’Hospital, és un dels
registres de cefalòpodes Aptians més antics coneguts per a la unitat Margues de Vallcarca, essent
atribuïble a les biozones de Deshayesites forbesi i
Deshayesites deshayesi.
La correlació efectuada entre les unitats litostratigràfiques del Barremià superior i l’Aptià de les
conques veïnes de Salou-Garraf i del Maestrat
permet assignar al Barremià terminal la part basal
de la unitat Margues de Vallcarca, quan clàssicament aquesta unitat de la conca de Salou-Garraf
havia estat atribuïda íntegrament a l’Aptià.
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