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ROQUES
Les roques deriven per metamorfisme de preexistents roq ues 

sedimentàries, ígnies i metamòrfiques. Aquestes roqu es 
primitives, com a conseqüència de la pressió litostàti ca (de 
càrrega de sediments), de la temperatura i de les press ions 

dirigides (deformants) de l’orogènesi herciniana foren d eformades 
i metamorfitzades

• Filites, esquists
• Gneis
• Marbres
• Quarcites
• Amfibolites
• Leucogneises
• Metavolcanites
• Milonites
• Granodiorites
• Pegmatites
• Migmatites
• Diorites
• Basalts



Segons Jordi Carreras



esquists amb clivatge, carr. Cadaqués; grau molt baix me tamòrfic



Esquists, a cala S’Alqueria, grau metamòfic baix



Esquists de grau metamòrfic mig-alt, a la zona del far



Quarsites prop de Can Rabassers de Dalt



Quarsites amb nivells carbonosos a can Rabassers de Dal t



Granodiorita en els penya-segats del far de Roses



Ortogneis format a partir de granodiorita a penya-seg ats de Roses



Milonita formada per cisallament de la granodiorita a far de Roses



Milonita en granodiorita, prop del far de Roses



Aplita encaixada en granodiorita amb taffone prop d el far de Roses



Aplita encaixada en esquists en els penya-segats de  cala Prona



Dic de pegmatita en el litoral septentrional



Pegmatita amb granats, Tudela



Migmatita, roca mesclada amb un component igni i un alt re
metamòrfic; en el litoral septentrional del cap de Creus



Migmatita; litoral septentrional



Migmatització de l’esquists; es veuen traces de folia cions
primitives



ESTRUCTURES TECTÒNIQUES

El massís del Cap de Creus forma part d’un edifici
estructural orogènic profund en el que s’han
desenvolupat estructures i processos metamòrfics propis
d’aquests dominis. 

• Plegaments amb formació d’esquistositats
• Cizallaments amb formació de foliació milonítica i 

foliació gneíssica





Esquistositat en esquists, amb taffone, prop de cal a Jugadora



Quarsites amb nivells carbonosos plegats



Granodiorita amb diaclasament i zones de milonitització;  als
penya-segats del far de Roses



Esquistositat plegada; penya-segats de cala Prona



Nivells de quars plegats en en esquists, prop de cala  Jugadora



Esquistositat plegada en esquists; prop de cala Pron a



Esquists amb esquistositat i zona de cisalla; cala Pron a



Calcàries marmòrees plegades a Cap Norfeu



Esquists afectats per cisallament a cala Culleró



Similar foto anterior



La cova de l’infern oberta seguint una zona de cisalla



Plecs en les roques carbonatades de Cap Norfeu



Detall foto anterior



Amfibolites plegades a Puig Culip



Nivells quarsosos en esquists



FORMES DE RELLEU

• La península del cap de Creus, modelada i articulada per la força erosiva 
marina dels temporals de tramuntana i les llevantades, pel vent humit salí
carregat de partícules i per les torrenteres que solquen el massís, presenta 
unes formes de relleu espectaculars. La seva morfologia única és el resultat 
de l'actuació dels agents geològics abans esmentats, que han incidit sobre 
un rocam i unes estructures que n'han determinat les  característiques 
singulars. 

• FORMES SINGULARS
• ALVÈOLS I TAFFONE
• CALES
• PENYA-SEGATS



Forma singular en pegmatita a Tudela



Es conill, culpit en pegmatites, a Tudela



Pegmatita en esquists, a Tudela



Forma singular en pegmatita, a Tudela



Forma singular en pegmatita, a Tudela



Forma singular en pegmatita, a Tudela



En el litoral septentrional



Forma singular en pegmatita



Alvèols i taffone, litoral nord



El gat, Cap Norfeu



Cala Culip, oberta seguint una zona de cisalla



La punta dels Farallons



Cala Serena



Culip



Guillola



S’aixugadora de sa Fredosa



Cala Jugadora



Cala Prona





Alvèols i taffone



Taffone en pegmatita


