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Resum   
L’objecte d’aquesta comunicació és estudiar tres aspectes de la geologia i la paleontologia de 
la comarca de la Plana de l’Arc. Primer es vol repassar, de forma general, quina és la geologia 
de la contrada, parant esment a les edats més ben representades. 
En segon lloc, es fa una revisió bibliogràfica dels treballs paleontològics que s’han publicat fins 
ara amb atenció especial als que han descrit noves espècies que tenen com a localitat tipus 
algun dels 11 municipis de la comarca. 
En tercer lloc, es dóna la primera notícia del recent descobriment d’una fauna marina 
d’invertebrats, molt interessant, del Cretaci Inferior, concretament de l’Albià (100-112 milions 
d’anys). Cal remarcar que, a les comarques de Castelló, l’Albià, l’últim pis del Cretaci inferior, 
està molt poc representat, de fet només es coneixen treballs sobre el de Traiguera (al Baix 
Maestrat), per la qual cosa el nou jaciment amplia de manera notable el coneixement de la 
fauna d’aquesta edat dins la conca sedimentària del Maestrat. De la fauna trobada (coralls, 
gasteròpodes, bivalves, cefalòpodes, equínids,...), s’analitza la riquesa especifica, l’índex de 
similitud respecte als altres jaciments de la conca i la freqüència de les diferents espècies. Es 
planteja, finalment, una hipòtesi sobre el paleoambient que habitava aquesta fauna. 
 
 
1. Geologia* 
Els trets geològics i morfològics (fig. 1) més significatius de la comarca són, d’una banda, la 
plana de l’Arc pròpiament dita, que és una vall reblerta pels sediments quaternaris arrossegats 
per la xarxa de rierols i barrancs que erosionen les serres que la tanquen, a llevant i ponent; i, 
de l’altra banda, aquestes serres que l’envolten: la serra d’en Galceran, la serra de les Santes, 
la serra d’Orpesa... que tenen en comú, totes elles, l’orientació dominant NE-SO, la mateixa de 
les Catalànides, alineades en paral·lel a la costa. Aquesta orientació predominant marca també 
la de la vall de la Plana de l’Arc i, en conjunt, a grans trets, la de la contrada. No s’aprecia en 
les serres, ni en la majoria de les falles, l’orientació Ibèrica (NO-SE).  
A les serres hi predominen els materials cretacis de forma clara. Vilanova (1859) és el primer 
que cita el Cretaci a les Coves de Vinromà, Sos (1935) estudia el de Vilafamés i Borriol, i Sos 
(1982) dóna conte de les cites en quasi tots els altre pobles de la comarca. 
Hi ha però alguna taca del Triàsic, gresos continentals sense fauna, presents a la serra de les 
Santes, a la Serra d’en Galceran i a Vilafamés (Sos, 1957,1982), i alguns afloraments, més 
escadussers, del Juràssic (Canerot, 1971) (fig. 1). Álvarez (1988:188) cita esculls juràssics a la 
Vall d’Alba. 
S’ha de remarcar la presència a les costes de la Pobla Tornesa i Vilafamés de terrenys primaris 
del Carbonífer amb restes de vegetals (Sos, 1957, 1958, 1982). 
Els terreny terciaris ocupen un espai notable, especialment a la part més al nord-est de la 
comarca. Són sediments continentals i en conseqüència els fòssils són molt rars. Tot i això 
Royo (1922) cita els caragols pulmonats del Neogen a les Coves de Vinromà: Planorbis 
thiollieri (Michaud, 1855) i P. umbilicatus (Muller, 1774. 
Les zones, però, amb més contingut fossilífer s’han de cercar en el nivells marins, que són 
predominantment del Cretaci: des de l’Hauterivià fins l’Albià. La comarca cau dins de la conca 
sedimentaria del Maestrat definida pels geòlegs Salas i Guimerà (1996, 1997), que va estar 
activa des del Juràssic fins a finals del Cretaci Inferior. Els autors citats van dividir la conca en 
set subconques: la Plana de l’Arc queda entre la subconca de la Salzedella a tramuntana i la 
subconca del Penyagolosa a migjorn (fig. 2). Un recent i important treball (García et al., 2014) 
ha definit l’edat de les formacions en la conca del Maestrat, ha fixat el límit entre el Barremià i 



l’Aptia, mitjançant els ammonits i les biozones de cada formació; precisament les de l’Hauteriviá 
s’han definit amb els materials trobats a la Torre d’en Doménech.  
Per una consulta de tota la bibliografia geològica sobre la comarca es disposa el treball de Sos 
& Sanfeliu (1983). Amb posterioritat a aquesta data, s’han publicat diversos treballs 
interessants que en tot o en part tracten la geologia de la Plana de l’Arc (Sos, 1984; Sanfeliu & 
Belart, 1985; Salas et al., 2001; García et al.2014). Tampoc podem oblidar totes les fulles 
publicades per l’IGME, en les diferents edicions, moltes d’elles amb la col·laboració del geòleg 
francès Canerot (1994), l’obra del qual és un referent imprescindible. 
 
Figura 1- 
 
Figura 2. 
 
2 Fòssils descrits a la comarca 
Les espècies fòssils que fins ara s’han descrit (taula 1) amb materials recollits a la comarca de 
la Plana de l’Arc, segons el catàleg de fòssils castellonencs (Forner, 2011; Forner & Gual, 
2013), són només tres. Un bivalve de la família dels pectínids (fig. 3A), Pecten escosurae, 
descrit per Mallada (1887) a finals del segle XIX a les Coves de Vinromà, del qual no s’ha 
tornat a tenir noticia, ni cites ni troballes. De fet aquest fòssil està a l’origen remot d’aquesta 
comunicació perquè va ser precisament arran de la recerca d’aquest bivalve al terme de les 
Coves de Vinromà, que va resultar infructuosa, que es va ampliar el radi de recerca a altres 
municipis de la vora i vam acabar interessant-nos per altres jaciments de la contrada. Un d’ells, 
el que avui els presentem. D’altra banda, la Pecten escosurae encara l’estem cercant. Ho fem 
perquè l’holotip, el material que es va utilitzar per la seua descripció, i que es va dipositar a 
l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, s’ha perdut (Forner, 2011: 7) i no es té notícia de 
l’existència de cap exemplar, ni en museus públics ni en col·leccions privades. Seria important 
retrobar-la per poder designar un neotip i dipositar-lo en una institució a l’abast dels científics 
que el vulguen consultar. 
Les altres dues espècies arquines són nerinees i pertanyen a un grup de caragols marins 
extingits: eren allargats, amb una conquilla de moltes voltes i un angle apical menut. Van ser 
descrites per Calzada & Urquiola (1995) amb material procedent de l’Aptià de la Serratella. Un 
d’aquests gasteròpodes s’anomena Eunerinea lopezi (fig. 3B) en honor a un paleontòleg 
amateur castellonenc, membre de l’Ateneu de Natura, Jesús López Llorens, que va recollir-ne 
exemplars i remetre als especialistes; l’altre caragol s’anomena Eunerinea nepomucena (fig. 
3C). El nom d’espècie d’aquest últim trau cap per un topònim txec, el d’una ciutat menuda de 
Bohemia, Nepomuk, d’on era nadiu Joan Nepomucè, que té ermita dedicada a la Serratella, 
relativament a prop d’on es van trobar els fòssils (Forner, 2013). És un exemple de les voltes 
que donen els mots. 
Els dos caragols serratellans i la petxina covarxina (taula 1) són, a dia d’avui, la nòmina 
completa de les espècies originàries, per dir-ho així, de la Plana de l’Arc; i val a dir que, de 
moment, endèmiques, car no han estat citades en altre lloc. La troballa del nou jaciment de 
l’Albià incrementa les perspectives d’ampliar la curta llista de les espècies fòssils pròpiament 
arquines. 
 
Taula 1 .  
 
Figura 3.   
 
3. Fauna marina de l’Albià a la Plana de l’Arc. 
El nou jaciment estudiat està al municipi de Cabanes de l’Arc i la seua edat l’hem assignat a 
l’Albià Mitja-Superior (106-100 milions d’anys) atenent a la fauna identificada i la seua 
correlació amb altres jaciments, i considerant les indicacions de l’IGME (1973). 
 
Figura 4.  
 
Fa uns 100 milions d’anys ens trobàvem al final del cicle sedimentari de la conca del Maestrat, 
que acabarà poc desprès amb una regressió marina, potser al Cenomanià. S’acabarà la 
sedimentació marina i les terres que ocupen l’actual comarca de la Plana de l’Arc romandran ja 
emergides fins l’actualitat. Durant el Terciari els plegaments Alpins aixecaran i plegaran tots els 
materials de la conca sedimentaria del Maestrat. A la figura 5 podem veure un paleomapa a 



finals de l’Albià de la part central de la mar de Tethys. El jaciment estaria a la zona de la 
plataforma continental (fig. 5: punt A). Es veu que hi ha comunicació amb la zona occidental de 
la mar de Tethys, tant pel nord com pel sud. 
El jaciment és un aflorament menut i bastant modificat per actuacions antròpiques; per contra la 
conservació dels fòssils és bona, s’han conservat les conquilles, fins i tot quan aquestes estan 
conformades en part o totalment amb aragonita, mineral molt menys estable que la calcita, que 
de normal es dissol per processos fossildiagenètics quan es tracta de períodes molt llargs, com 
és el cas, deixant només motlles interns. 
D’altra banda, a l’hora de valorar la importància d’aquest aflorament, s’ha de tenir present que 
en general els jaciments de l’Albià són molt escassos a la península Ibèrica i especialment a 
Castelló. De fet els únics estudiats a les nostres comarques són els del terme de Traiguera 
(Canérot & Collignon, 1981; Reig & Calzada, 1993; Forner, 2014).  
 
Figura 5 
 
Considerant l’extraordinària conservació d’alguns elements delicats com ara espines o 
lamel·les d’algunes conquilles, la mera conservació de les pròpies closques en exemplars molt 
menuts i fràgils (com les núcules i cardites), i l’alta proporció de bivalves amb les dues valves 
articulades, resulta raonable estimar que les restes no van patir arrossegaments, si més no 
importants, per la qual cosa podem suposar que es troben al mateix ambient on van viure i, per 
tant, ens trobem davant d’una comunitat fòssil, la qual cosa ens permet estudiar la 
paleobiocenosi que conformen. D’altra banda tots els fòssils són espècies bentòniques, que 
viuen al sol de la mar. Amb aquesta intenció es va prendre una mostra exhaustiva el dia 
11/06/2014 i s’ha recomptat el nombre d’exemplars (n= 987) de cada espècie. L’estudi 
sistemàtic està encara en una fase molt primerenca, per la qual cosa hi ha material que encara 
no s’ha pogut determinar. Pot haver alguna espècie nova. Les dades es presenten en la taula 
2. 
L’espècie dominat en biomassa, perquè a més de molt nombrós és el fòssil de major grandària 
que s’hi troba, és Angelismilia magnei Reig, 1995 (fig. 6). Aquest corall solitari també és de les 
espècies que presenten major freqüència en nombre d’individus, amb un 18% del total (taula 
2). Aquest jaciment és el segon del món on s’ha citat l’espècie, que va ser descrita a Traiguera. 
El 80% d’exemplars del jaciment corresponen al filum Mollusca, el qual, junt amb els coralls 
(Cnidaria), completa quasi el total de la mostra. Els altres grups taxonòmics presents 
(Echinodermata, Brachiopoda; Anellida, Decapoda, Plantae) tenen freqüències molt baixes. En 
canvi, dels mol·luscs hi ha representació de quatre classes, testimonial la de Cephalopoda 
(belemnits), però dominants en nombre les altres tres. Els caragols (Gastropoda) representen 
el 43 % del total amb un pes molt important de dues espècies: Torquesia vibrayeana 
(d'Orbigny, 1842) (fig. 7A), amb un 25% del total i un arqueogasteròpode discoidal de la família 
Euomphalidae (17 %). Tots dos de reduïdes dimensions: rarament els adults sobrepassen el 
cm. El primer és freqüent en l’Albià d’Europa, des d’Anglaterra fins el sud d’Alemanya i Àustria; 
a la península Ibèrica se’l coneix als Pirineus, a Huesca i a Traiguera (el Baix Maestrat) (Reig & 
Calzada, 1993). L’altre és un representant de la família Euomphalidae de Konink, 1881, 
freqüent al jaciment (17%) i sembla una espècie nova, que de confirmar-se seria la primera 
espècie fòssil cabanyuda. La resta de caragols encara no s’han pogut determinar a excepció de 
Helicacanthus octavius (d'Orbigny, 1850), del qual han aparegut pocs exemplars i mal 
conservats, i que té abundants cites a la Tethys europea i també se’n troben a Traiguera (Reig 
& Calzada, 1993; Forner, 2014). La classe Bivalvia, ‘les petxines’, representen en conjunt prop 
d’un 20,5 % del total. La més freqüent és una Corbula sp, inequivalva, és a dir, que té una 
valva notablement inferior a l’altra (fig. 7E), amb un 11% del total. D’entre la 7 espècies restants 
només tenen una certa presència una Cardita sp, amb una bonica decoració radial i 
concèntrica (Fig. 7C) i el que sembla una Astarte sp. de contorn triangular (fig. 7B).  
Cal remarcar per la seua raresa en el Cretaci Inferior l’abundant presència d’escafòpodes 
(16%) (fig. 7F). Aquest treball és la primera cita d’escafòpodes fòssils per a les comarques de 
Castelló. 
 
Taula 2 .  
 
Comparació amb altres jaciments de l’Albià de la co nca del Maestrat.  
Els únics jaciments amb fauna estudiada a la conca sedimentària del Maestrat, com ja s’ha 
indicat, són els de Traiguera. La fauna descrita per Canerot & Collignon (1981) no presenta cap 



espècie comuna amb el jaciment estudiat per nosaltres: l’índex de similitud és 0. La fauna 
descrita pels paleontòleg francesos prové d’una pedrera on s’explotava l’argila i correspon a 
l’Albià Superior, una edat un poc més recent, amb un ambient d’aigües salobres, deltaic, on 
han desaparegut els coralls. Ens trobaríem en una fase més avançada del procés de regressió 
marina. Hem considerat per tant els altres dos jaciments. El que hem denominat Traiguera A en 
la taula 3, l’estudiat per Reig & Calzada (1993), es troba en un altra pedrera al sud de la 
carretera N-232 Vinaròs-Gasteiz, avui en dia totalment tapada per residus inerts, i li assignaven 
una edat de l’Albià Mitjà. I el que hem denominat Traiguera B, jaciment publicat per Forner 
(2014), està situat a l’oest de Traiguera i l’autor l’assigna a l’Albià Inferior-Mitja. A primer cop 
d’ull ja resulta significatiu que en els tres jaciment l’espècie dominant siga la mateixa: el corall 
Angelismilia magnei Reig, 1995. Hem aplicat l’índex de similitud (el resultat s’obté de dividir el 
doble de les espècies comunes per la suma de les específiques de cada jaciment i multiplicant 
per cent) i s’han portat les dades a la taula 3. El resultat indica un índex de similitud molt alt 
entre el jaciment estudiat a Cabanes de l’Arc i el de Traiguera A (100%) i menor però notable 
(57 %) amb el de Traiguera B. L’índex de similitud més baix, encara que consistent (43%), és el 
que presenten els dos jaciments traiguerins entre ells.  
Cal fer les acotacions que la fauna no està encara perfectament estudiada i classificada i 
també, per un altre costat, que potser l’estudi de Reig & Calzada (1993) no incloïa tota la fauna 
present (cosa que no es podrà esmenar per la destrucció completa del jaciment), però tot i 
aquestes limitacions no pareix que la conclusió que els jaciments són molt similars es puga 
alterar en el futur, quan s’avance més en la classificació del material, per la qual cosa cal 
considerar que són d’una edat semblant i que estaven en franca connexió per mar. La distància 
actual en línia recta és de 46 km. 
 
Taula 3.  
 
Paleoambient . De tota la informació obtinguda es poden inferir uns trets generals de l’ambient 
on es va viure aquesta comunitat fòssil. La presència d’equinoïdeus (radioles) i de coralls fa 
pensar en una salinitat plenament marina. Aquesta deducció es veu refermada per 
l’abundància d’escafòpodes en la paleobicenòsi (un 16 % del total d’exemplars) que tenen 
també molt poca tolerància als canvis de salinitat, mai ocupen zones d’estuari ni les aigües 
fredes, la qual cosa ens permet assegurar que les condicions de sedimentació eren plenament 
marines (Martinell, 1988). A més, viuen mig enterrats en sediments tous (arenes, fangs, llims), 
la qual cosa ens informa sobre el tipus de substrat, tou, i la temperatura de l’aigua, càlida. La 
gran freqüència de coralls indicaria que hi ha poca fondària perquè els cnidaris hermatípics, els 
coralls que fabriquen esquelet calcari, en alguns casos ajudats per les algues zooxantel·les que 
viuen simbiòticament amb ells, no poden viure més enllà dels 100 m de fondària, que és el límit 
on poden viure aquelles algues, la profunditat màxima on pot penetrar la llum en les aigües 
més transparents (Àlvarez, 1988). De la manca d’arrossegament per la conservació d’elements 
fràgils, podem interpretar un ambient de baixa energia, protegit de les fortes onades, tipus 
lagoon. En conclusió cal deduir un ambient d’escull, d’aigües no molt profundes i càlides, 
protegit dels temporals, amb substrats tous i no massa allunyat del continent, com recolzaria 
l’arribada d’alguna resta vegetal que s’ha trobat. 
 
Figura 6.  
 
Figura 7. 
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Figura 1. Mapa geològic de la Plana de l’Arc. Font: IGME, 1985, modificat. 
 
Figura 2.  Situació de la Plana de l’Arc dins la conca sedimentària del Maestrat. Font: Salas et 
al., 2001, modificat. 
 
Taula 1 . Fòssils descrits a la Plana de l’Arc. Font: Catàleg de fòssils castellonencs (Forner, 
2011; Forner & Gual, 2013). 
 
Figura 3.  Fòssils descrits a la Plana de l’Arc. A: Pecten escosurae Mallada, 1887, de l’Aptià de 
les Coves de Vinromà; B: Eunerinea lopezi Calzada & Urquiola, 1995, de l’Aptià de la 
Serratella; C: Eunerinea nepomucena Calzada & Urquiola, 1995, de l’Aptià de la Serratella. 
Font: Forner & Gual, 20143. Muntatge: V. Gual. 
 
Figura 4. Localització jaciment de l’Albià de Cabanes de l’Arc. Font: IGME, 1973, modificat. 
Muntatge: V. Gual. 
 
Figura 05.  Paleomapa del final de l’Albià (100 ma), de la part central de la mar de Tethys. Font: 
Blakey, NAU Geology (http://cpgeosystems.com), pres de Löeser et al., 2013, modificat. 
Cercles A: Conca del Maestrat; B: Montmell (el Baix Penedès); C. Conca Vasco-Cantàbrica. 
Llegenda blanc: oceà; gris: plataforma continental; negre: terra emergida. 
 
Taula 2 . Freqüència de les espècies trobades al jaciment de l’Albià de Cabanes de l’Arc (la 
Plana de l’Arc) en una mostra exhaustiva recollida el 11/06/2014 (n: 987). Elaboració pròpia. 
 
Taula 3. Comparació de les espècies presents al jaciment de Cabanes de l’Arc amb dos 
jaciments de Traiguera. Font: Traiguera A: Reig & Calzada, 1993; Traiguera B: Forner, 2014; 
Cabanes de l’Arc: aquest treball; elaboració pròpia.  
 
Figura 6. Fauna de l’Albià de Cabanes de l’Arc. A-D: Angelismilia magnei Reig, 1995. Fotos: E. 
Forner. Muntatge: V. Gual. 
 
Figura 7. Fauna de l’Albià de Cabanes de l’Arc. A: Torquesia vibrayeana (d’Orbigny, 1842); B: 
Astarte sp.; C: Cardita sp.; D: Nuculidae; E: Corbula sp.; F: Scaphopoda. Fotos E. Forner. 
Muntatge: V.Gual. 


