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ADVERTIMENT PREVI 
 

A l´igual que en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., 

si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.  

 

En aquest itinerari, tot i que els camins són prou bons, ja que circularem en tot moment 

per carreteres asfaltades. 

 

En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, al 

llarg de tot el recorregut de l´itinerari.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 
 

En aquesta ocasió, el recorregut del present itinerari discorrerà, en la seva practica 

totalitat pel Sistema Pirinenc. Així, bona part del recorregut es farà pel Mantell Inferior del 

Pedraforca, per on clorà el recorregut de l´itinerari, entre Sant Salvador de la Vedella i les 

immediacions de Sant Romà de la Clusa, rot baixant cap a Vilada. 

 

Tot i així, els darrers trams es faran pel Mantell del Cadí i posteriorment per la Zona de 

l´Avant País Plegat, tot baixant cap a la població de Vilada. 

 

Per d´altra banda, la totalitat del recorregut del itinerari es desenvoluparà íntegrament 

per la comarca del Berguedà, per la qual es circularà entre l´indret on es trobava l´antiga 

població de Sant Salvador de la Vedella i les immediacions de la població de Vilada. 

 

 

 

OBJECTIUS GENERALS 
 

 D´acord amb el sentit de la marxa de l´itinerari, s´esperen obtenir els següents objectius 

generals: 
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1.- Observació i estudi dels afloraments del Sistema Pirinenc, tant dels que corresponen 

al Mantell Inferior del Pedraforca; com Mantell del Cadí dels del, que trobarem al llarg de 

quasi tot el recorregut del present itinerari, entre Sant Salvador de la Vedella i el final del 

recorregut, per aquest ordre. 

 

2.- Observació i estudi del materials mesozoics (en bona part del Cretàcic, i més 

concretament del Garumnià; tot i que també trobarem afloraments dels materials del Triàsic 

Superior i del Juràssic), que formen part tant del Mantell Inferior del Pedraforca, com també 

del Mantell del Cadí. 

 

3.- Observació dels afloraments dels materials cenozoics que formen part de la Zona de 

l´Avant-País Plegat, que trobarem baixant des de Sant Romà de la Clusa cap a Vilada, cap a la 

fi del recorregut. I alhora, observació de les estructures d´aquesta unitat, que anirem veient en 

aquest curt recorregut. 

 

4.- Observació i estudi del materials cenozoics (que fonamentalment pertanyen a 

l´Eocè), que formen part del Mantell del Cadí, i també de la Zona de l´Avant-País Plegat (situat 

al Sud dels indrets per on discorrerà el recorregut de l´itinerari). Aquests materials es 

distribueixen entre diverses litostratigràfiques. Aquests materials, els tallarem fonamentalment 

entre Sant Romà de la Clusa i Vilada.  

 

5.- Observació dels materials oligocènics del Sistema Al·luvial de Berga, que trobarem  

a diferents indrets del recorregut. Aquests materials, i especialment els postorogènics, cobriran 

ocasionalment a les estructures anteriors. 

 

6.- Estudi i descripció de diferents mineralitzacions, i també de les explotacions situades 

al llarg del recorregut, com les següents: 

 

7.- Observació de les explotacions mineres (antigues i actuals), relacionades amb les 

mineralitzacions anteriors. 

 

8.- Observació dels diferents valors, tant del Patrimoni Geològic, com del Patrimoni 

Miner, relacionats (o no) amb les explotacions mineres, i també amb les restauracions 

mediambientals dutes a terme. 

 

 

 

ANTECEDENTS 
 

En relació amb el recorregut del present itinerari, existeixen alguns antecedents parcials: 

MASACHS et altri (1981); i també de MATA-PERELLÓ (1995, 1996a, 1996b, 1997, 2004, 

2005 i 2006) i també a MATA-PERELLÓ i FONT SOLDEVILA (1995), en diversos treballs 

que figuren dintre d´aquesta present publicació. Altres antecedents, relatius a trams parcials de 

l´itinerari, es troben a MATA-PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (1991). Ara bé, en tots els casos, 

es tracta d´antecedents moll marginals, en relació amb el recorregut de l´itinerari. Hi ha un 

itinerari d´enguany (MATA – PERELLÓ, 2012) coincident amb aquest en els primers trams. 

 

Per d´altra banda, en canvi, farem esment de diversos treballs, de caràcter geològic 

general i regional, com són els següents: GUIMERÀ et altri (1992), i RIBA et altri (1976).   

Igualment, es pot fer esment de les recents publicacions de l´IGME (1994a i 1994b). 
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I, pel que fa a l´estudi de les mineralitzacions situades dintre de l´àrea per la qual 

discorre l´itinerari, farem esment d´un altre treball nostre, concretament del MATA-PERELLÓ 

(1991). També, en treball més monogràfic, es poden trobar antecedents a MATA-PERELLÓ 

(1984). 

 

Tots aquests treballs, i d´altres, figuraran degudament relacionats per ordre alfabètic, i 

per data de publicació, dintre de l´apartat d´aquest treball dedicat a les REFERÈNCIES 

BIBLIOGRÀFIQUES, al qual ens remetem. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE L´ITINERARI. 
 

El recorregut del present itinerari, s´iniciarà per les immediacions d´on es trobava 

l´antiga població de Sant Salvador de la Vedella, actualment sota de les aigües de 

l´embassament de la Baells, en la seva major part. 

 

Tot seguit, el recorregut es dirigirà cap a la població de la Nou, per on es faran diverses 

aturades. I , ben de seguida cap a Sant Romà de la Clusa i cap a Vilada, per un camí de terra. 

En arribar prop d´aquesta darrera població, finalitzarà el recorregut de l’itinerari. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 
 

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els altres itineraris de recerca, 

una sèrie d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi 

donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper.  En cada cas, els hi 

donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper.   

 

Per d´altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número del 

"Mapa Topográfico", a escala 1:50.000, on es troba situada. En aquesta ocasió serà algun dels 

tres següents:  254 (o de Gósol),  255 (o de la Pobla de Lillet) i 293 (o de Berga).  

 

Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut del present itinerari, és 

la següent: 

 

 

PARADA 1. VOLTANTS DE L´ANTIGA POBLACIÓ DE SANT SALVADOR 

DE LA VADELLA,  (Sant Salvador de la Vedella, terme municipal de Cercs, 

comarca del Berguedà). (Full 293). 
 

L´itinerari s’iniciarà pels indrets on es localitzava l´antiga població de Sant Salvador de 

la Vedella, actualment sota de les aigües de l´embassament de la Baells, a excepció de 

l´església i del castell. Per arribar a les immediacions, cal sortir de la cruïlla de la carretera C – 

55 (Manresa – Guardiola de Berguedà, antiga C – 1411) amb el trencall de la Nou del Berguedà, 

la carretera local BV – 4022. Així, cal agafar aquesta carretera, per tal de fer la primera aturada 

a poc més de 1 Km des de la cruïlla. 



 

 

6 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials carbonatats del 

Cretàcic Inferior i Mig, que formen part del Mantell Inferior del Pedraforca, on ens trobem ara 

situats. Aquests materials són els que apareixen a l´indret de l´aturada. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap a l´embassament de la Baells, encara es poden veure les 

restes de part de la població de Sant Salvador de la Vedella. Inclús en període de sequera es 

poden veure les restes dels carrers. FOTOGRAFIA 1.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. 

L´Església i el casalot de Sant Salvador de la Vedella, per sobre de les aigües de l´embassament 

 

 

PARADA 2. ESGLÉSIA DE LOURDES DE LA NOU, (terme de la Nou, 

comarca del Berguedà). (Full 255). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap a la població de  la Nou de Berguedà, tot 

seguint per la carretera local BV – 4022. En arribar a les immediacions del poble, ens caldrà fer 

una nova aturada dintre d´aquest itinerari.. Així, el recorregut, des de la parada anterior, haurà 

estat d´uns 4-5 Km, aproximadament. 

 

En tot aquest recorregut, després d´haver sobrepassat totalment el Riu Llobregat, en  la 

resta de l´ascensió, hem anat tallant els diferents materials cretàcics, i finalment els del 

Garumnià, que són els que apareixen a l´indret on ara som. Cal dir, que tots aquests materials 

formen part del Mantell Inferior del Pedraforca. Entre aquests materials del Garumnià, de 

l´indret on ara som, es fa clarament palès un nivell carbonatat, el qual forma part de les 

anomenades calcàries de Vallcebre, sobre les quals ara estem situats. 

 

Des d´aquest indret, es pot gaudir d´un bon lloc d´observació del Sinclinal de la Nou-

Malanyeu, amb els materials mesozoics del Cretàcic, i en especial dels del Garumnià; trobant-se 

el poblet de la Nou al bell mig del mateix. Així. es poden observar els amplis afloraments del 
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Garumnià, tot constituint el nucli del sinclinal. FOTOGRAFIA 2 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. 

Aspecte del Sinclinal de la Nou 

 

Per d´altra banda, per sota de l´església es pot veure una interessant fractura, que afecta 

als materials acabats d´esmentar. FOTOGRAFIA 3. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 3 

Fractura entre els materials del Garumnià 

 

Per d´altra banda, des d´aquest mateix indret, i mirant cap al NE, es pot veure com uns 

materials postorogènics de l´Eocè Superior cobreixen a totes les estructures anteriors, alhora que 
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presenten un cabussament gairebé horitzontal, degut al seu caràcter clarament postorogènic. 

Aquests materials es poden veure, entre altres indrets al cim del Sobrepuny. FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4 

Les calcàries del Garumnià i els nivells postorogènics de Sobrepuny 

 

 

PARADA 3. CAN ESPADES, (terme municipal de la Nou, comarca del 

Berguedà). (Full 255). 
 

Des de la parada anterior caldrà anar cap a Sant Romà de la Clusa, tot anant per un camí 

de vegades no gaire bo. En arribar a les immediacions de Can Espades farem una nova aturada, 

a uns 3 Km de la darrera aturada. 

 

En aquest recorregut hem anat trobant els materials esmentats a les darreres aturades. 

Així, haurem vist els materials del garumnià força inclinats, tot formant part del flanc oriental 

del Sinclinal de la Nou i alhora del flanc oriental de l´Anticlinal de Sobrepuny. Tot i així, en 

aquest indret queden recoberts pels conglomerats oligocènics posttectònics. FOTOGRAFIA 5 

(situada a la pàgina següent).. 

 

 

PARADA 4. CAN ROSSINYOL DE DALT, (Sant Romà de la Clusa, terme 

municipal de Castell de l´Areny, comarca del Berguedà). (Full 255). 
 

Des de la parada anterior caldrà continuar cap a Sant Romà de la Clusa. Així, aviat 

passarem pel Coll de la Plana, des d´on caldrà baixar fins arribar a Can Rossinyol de Dalt. Poc 

després de sobrepassar la casa, farem una nova aturada, a uns 2 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els materials esmentats a les aturades anteriors (i 

especialment a la darrera). Així, inicialment haurem trobat afloraments dels nivells carbonatats 

de les calcaries del Garumnià, tot formant part del flanc oriental del Sinclinal de la Nou i alhora 
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del flanc occidental de l´Anticlinal de Sobrepuny. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5 (PARADA 3) 

Les calcàries del Garumnià, per sobre de la casa  

i els nivells postorogènics de Sobrepuny, a la dreta de la fotografia 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6 

Aflorament de les calcàries del Garumnià. Flanc oriental de l´Anticlinal de Sobrepuny 

 

Tot i així, com hem viat a l´aturada anterior, aquests materials han quedat recoberts per 

terrenys detrítics postorogènics. Aquest materials que pertanyen a la Formació Berga de 

l´Oligocè, els hem anat trobant fins al mateix indret de l´aturada. Aquí afloren per arreu, amb un 

lleuger cabussament cap al Sud. Aquests materials detrítics, postorogènics, cobreixen a les 
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calcàries del Garumnià, que hem trobat anteriorment. 

 

Tot i així, aquestes calcàries afloren per les immediacions d´on ens trobem. Així, les 

veiem clarament per les immediacions de Sobrepuny. En aquest indret formen part del flanc 

oriental de l´Anticlinal de Sobrepuny. FOTOGRAFIA 6. 

 

 

PARADA 5. IMMEDIACIONS DE SANT ROMÀ DE LA CLUSA, (Sant 

Romà de la Clusa, terme de Castell de l´Areny, comarca del Berguedà). (Full 

255).  
 

Després de fer la parada anterior, cal continuar pel camí (cada cop en millors 

condicions) que poc a poc es va dirigint cap a llevant. A poc més de 1´5 Km de la parada 

anterior, trobarem el camí que procedeix de Vilada i que es dirigeix cap a Sant Romà de la 

Clusa. Ens caldrà agafar-lo, per tal de continuar cap aquest antic poble. En trobar-lo, ens caldrà 

continuar breument pel camí, que ara es dirigeix cap a la Pobla de Lillet. A menys de 0´5 Km 

del poblet, farem una nova aturada. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut poc més 

de 3 Km, per tal d´arribar fins a l´indret on fem la present aturada. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials esmentats a la darrera 

aturada, fonamentalment dels nivells detrítics dels conglomerats posttectònics de la Formació 

Berga. Aquest són també els materials que apareixen a l´indret de la present aturada. 

 

En aquest indret, hi ha un bon mirador de les estructures del Sobrepuny, per on afloren 

els nivells detrítics postorogènics de la Formació Berga. Aquests materials cobreixen a les 

calcàries del Garumnià. Aquestes darreres, formen part de l´Anticlinal de Sobrepuny; y 

concretament del seu flanc oriental. Aquest queda molt ben delimitat a l´indret de la present 

aturades, com es pot veure a la FOTOGRAFÍA 7. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7 
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Anticlinal de Sobrepuny, Coll de la Plana i el Clot 

 

 

PARADA 6. EL CLOT, (Sant Romà de la Clusa, terme municipal de Castell de 

l´Areny, comarca del Berguedà). (Full 255).  
 

Després de fer la parada anterior, cal retrocedir fins arribar a la cruïlla que hem trobat al 

recorregut anterior. Tot seguit, cal baixar a la població de Vilada. Tot i així, en arribar a les 

immediacions del Clot, podem fer una nova aturada, a uns 2 KM de l´anterior. Cal dir que 

abans, en el recorregut cap a la parada anterior, ja hem passat molt prop d´aquest indret clos. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap als relleus del  Sobrepuny, es pot veure una bona 

impressió dels materials carbonatats que formen part del flanc oriental de l´Anticlinal de 

Sobrepuny, que ham vist a les aturades anteriors. FOTOGRAFÍA 8. També es pot veure com els 

conglomerats oligocènics postorogènics cobreixen les estructures de l´esmentat anticlinal, com 

succeïa al flac occidental i que hem vist a la Nou del Berguedà (a la PARADA 2 i també a la 

PARADA 3). 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8 

Flanc occidental de l´Anticlinal de Sobrepuny 

 

 

PARADA 7. BAIXADA DE LA RIBERA DEL CASTELL, (Sant Romà de la 

Clusa, terme municipal de Castell de l´Areny, comarca del Berguedà). (Full 255).  
 

Després de fer la parada anterior, cal continuar baixant cap a Vilada. Tot i així, a uns 2 

Km de la parada anterior, en realitzarem una altra,  

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials detrítics de l´Oligocè, 

que aquí presenten una clara vergència cap al Nord. Per d´altra banda, entre aquests materials es 
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fàcil veure un clar relieve en cuesta, com es pot veure a la fotografia següent. FOTOGRAFÍA 9, 

situada a la pàgina següent.  

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9 

Aspecte de l´aflorament dels nivells de conglomerats de l´Oligocè 

 

 

PARADA 8. IMMEDIACIONS DE VILADA, (terme municipal de Vilada, 

comarca del Berguedà). (Full 255).  
 

Després de fer la parada anterior, cal continuar baixant cap a Vilada. En arribar-hi, 

farem la darrera aturada del recorregut, després d´un darrer trajecte, proper als 5 Km, havent 

sobrepassat el trencall que es dirigeix cap al Castell de l´Areny. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant inicialment els materials detrítics esmentats a 

l´aturada anterior, els nivells de conglomerats postorogènics de l’Oligocè. Mes avall, prop ja 

d´on ara som, hem començat a trobar afloraments dels materials de l´Eocè, concretament les 

anomenades Margues de Vilada.  

 

Així, en aquest trajecte, hem passat del Mantell del Pedraforca al Mantell del Cadí, on 

ara som. Per d´altra banda, davant nostre s´observen els nivells de conglomerats preorogénics, 

que constitueixen els relleus de la Serra de Picancel, dintre de l´Avant País Plegat, situant-se a 

l´altre cantó de l´embassament de la Baells, al Sud de Vilada. 

 
 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE L´ITINERARI  

 

___________________________________________________________________ 
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