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ADVERTIMENT PREVI 

 
Com 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. 

 

També recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer 

mitjançant camins de terra, o de pista. Dintre d´aquest itinerari, efectuarem alguns 

recorreguts d´aquesta mena pels voltants de Guixers i de Sant Llorenç de Morunys, dintre 

de la comarca del Solsonès. 

 

Per d’altra banda, recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant 

qualsevol forma d’agressió sobre ella, o de fer-n´hi un mal ús del que en ofereix la nostra 

mare Terra.   
 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

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

quasi totalitat pet la vorera septentrional de la  Depressió Geològica de l´Ebre , tot i que 

molt prop del Pirinenc, per on es circularà també en diversos trams del recorregut de 

l´itinerari. Així, s´iniciarà dintre de la zona de l´Avant-País Plegat (corresponent a la 

vorera septentrional de l´esmentada depressió). Concretament, s’hi circularà en diversos 

trams del recorregut de l´itinerari, entre Berga, el Santuari de Queralt, Llinars, Guixers i 

Sant Llorenç de Morunys.  

 

 Tanmateix, també es circularà per la vorera meridional del Mantell del Cadí. Això 

succeirà en diversos trams del recorregut de l´itinerari, especialment per les immediacions 

del Santuari de Queralt.  

 

Tot i així, al llarg del recorregut, anirem sempre molt prop del contacte entre les 

dues unitats geològiques acabades d´esmentar.  Així, en bona part del recorregut es passarà 

per prop de l´Encavalcament de Vallfogona, que coincideix amb la Falla Sudpirinenca. 

Aquesta és la que posa en contacte el Mantell del Cadí (integrant del Sistema Pirinenc, 
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situat al nord del recorregut) amb la zona de l´ Avant-País Plegat (de la Depressió 

Geològica de l´Ebre, situada al Sud del trajecte realitzat). 

 

Per d´altra banda, el recorregut transitarà per dues de les comarques que formen 

part de la Catalunya Central, la del Berguedà i la del Solsonès. Així, el recorregut 

començarà a Berga, per on es circularà dintre de la comarca fins arribar a Llinars de 

l´Aigua d´Ora. A partir d´aquí, s´entrarà a la comarca del Solsonès, per on es circularà fins 

arribar a la població de Sant Llorenç de Morunys, per on finalitzarà el recorregut.  

 

 

 

OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

 

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari geològic i 

geoambiental, són els  següents: 

 

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

Zona de l´Avant-País Plegat, que trobarem a diversos indrets del recorregut de l´itinerari, 

com pels voltants del Santuari de Queralt o a la Serra de Bastets.  

 

2.- Observació i estudi dels afloraments del Sistema Pirinenc, tant dels que 

corresponen al Mantell del Cadí; que anirem trobant al llarg del recorregut del present 

itinerari, fonamentalment al nord del recorregut. Aquests materials en la seva major part 

seran de l´Eocè, de caràcter carbonatat. Més al Nord pertanyen al Cretàcic. Tanmateix, 

més al nord, veurem el Mantell del Pedraforca Inferior, amb afloraments carbonatats 

cretàcics que no tallarem. 

 

3.- Observació dels afloraments cenozoics del Mantell del Cadí, veurem segons els 

indrets, diverses formacions, com les següents: Formació del Cadí, Formació Sagnari, 

Formació Banyoles, Formació Corones, Formació Vallfogona, Formació Campdevànol, 

Formació Armàncies i Formació Bellmunt. Aquests materials, els tallarem 

fonamentalment pels voltants de Guixers i de Sant Llorenç de Morunys. Aquests materials 

pertanyen en la seva major part a l´Eocè. 

 

4.- 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. 

 

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

situades al llarg del recorregut, com les següents: 

 

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

les mineralitzacions anteriors. I alhora, observació de l´impacte sobre el Medi Natural, 

produït per les explotacions anteriors; i si s´escau de les restauracions dutes a terme per tal 

d´eliminar-lo. 

 

7.- Observació dels diferents indrets relacionats amb el patrimoni geològic i amb el 

patrimoni miner, que es vagin trobant al llarg del recorregut del present itinerari,  Dintre 

d´aquest apartat, i pel que s´escau al Patrimoni Geològic, cal fer esment dels relleus situats 

pels voltants del Santuari de Queralt, des d´on veurem també la Serra de la Guàrdia, 
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situada al Nord. També cal fer esment de la discordança progressiva, situada entre la 

Serra de Bastets i la Serra de Busa, que quedaran al nostre migjorn.  Pel que fa al 

Patrimoni Miner, no farem esment de cap element. 

 

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

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

parcials, especialment relatius als primers trams del recorregut, entre la ciutat de Berga i el 

Santuari de Queralt. Entre aquests antecedents, farem esment dels següents:  MASACHS 

et altri (1981); i també de MATA-PERELLÓ (1995, 1996, 1997a, 1997, 2004, 2007a, 

2007b, 2010, 2011 i 2012). En canvi, pel que fa al recorregut entre el Santuari de Queralt i 

Sant Llorenç de Morunys, no coneixem cap antecedent, essent el present una primícia. 

 

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). 

 

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). També hi ha un antecedent al treball de MATA-PERELLÓ i 

SANZ BALAGUÉ (1991). 

 

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 a la localitat de Berga, per tal d´anar 

cap al Santuari de Queralt. Per fer aquest recorregut s´utilitzarà fonamentalment la 

carretera BV – 4241. I també la BV – 4242, en alguns trams. En aquest trajecte es 

realitzaran diverses aturades, fonamentalment pels voltants del Santuari. 

 

Després, el recorregut continuarà cap a ponent per la carretera BV – 4241, amb la 

finalitat de passar el Coll de la Mina i arribar fins al poblet de Llinars de la Vall d´Ora. 

En aquest trajecte es realitzaran diverses aturades. 

 

Després, es continuarà cap a ponent, canviant la denominació de la carretera, 

passant de la BV – 4241 a la LV – 4241, al passar de la comarca del Berguedà a la del 

Solsonès. Dintre d´aquesta comarca, el recorregut es dirigirà cap a les immediacions de 

Guixers i de Sant Llorenç de Morunys. En aquest tram es realitzaran diverses aturades, 

finalitzant el recorregut de l´itinerari a la darrera població esmentada.  
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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.   

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

"Mapa Topográfico" del "Instituto Geográfico y Catastral de España", a escala 1:50.000, 

on es troba situada la parada considerada.  En aquesta ocasió, utilitzarem els següents dos 

fulls topogràfics: 292 (o de Sant Llorenç de Morunys) i 293 (dit de Berga).  

 

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

itinerari, és la següent: 

 

 

PARADA 1.  VOLTANTS DEL BAR LA CABANA,  (terme municipal de 

Berga, comarca del Berguedà). (Full 293). 
 

Tot i que el recorregut l´haurem iniciat a la ciutat de Berga, al bell mig del 

Berguedà, caldrà sortir per la carretera local BV – 4241 (la qual condueix cap a Sant 

Llorenç de Morunys). Poc després de deixar la ciutat, en una carretera ascendent, 

arribarem a l´indret on hi ha el Bar de la Cabana. Aquí farem la primera aturada, a uns 2 

Km i escaig de la ciutat.  

 

L´indret de la parada es troba situat per sobre de la ciutat de Berga, entre 

afloraments dels materials detrítics terciaris que pertanyen als sectors més meridionals del 

Mantell del Cadí-Port del Comte, del Sistema Pirinenc. Aquests materials, on ara ens 

trobem, formen part dels denominats conglomerats de Queralt.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 (PARADA 1) 

Contrast entre la Depressió Geològica de l´Ebre i el Mantell del Cadí 
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Tot i així, des del principi del recorregut es circula per entre la Formació Berga, 

constituïts per calcolutites, gresos, i conglomerats, la qual forma part del Sistema Al·luvial 

Superiors de Berga, i es troben situats a la Zona de l´Avant-país plegat, de la Depressió 

Geològica de l´Ebre. Aquests materials es troben afectats pel proper encavalcament 

principal sud-pirinenc (GUIMERÀ et altri, 1992), i es troben clarament verticalitzats, 

presenten un clar cabussament cap al sud.   

 

Per d’altra banda, des d´aquest indret, i mirant cap els voltants de Berga, i cap al 

Sud de la població, es pot gaudir d´una bona panoràmica d´aquest sector de la Depressió 

Geològica de l´Ebre. Així, es pot veure ben clar el denominat Sinclinal de Berga. 

FOTOGRAFIA 1 (pàgina anterior). 

 

 

PARADA 2. SANTUARI DE QUERALT. (terme municipal de Berga, 

comarca del Berguedà). (Full 293). 
 

Des de la parada anterior, cal agafar la carretera que es dirigeix cap a Sant Llorenç 

de Morunys, la BV – 4241, per tal d’agafar un trencall (a la dreta) i continuar ràpidament 

cap a l´immediat Santuari de Queralt. Aquest trencall correspon a la carretera BV – 4242. 

En arribar-hi, després d’haver fet un nou recorregut, proper als 7 Km, caldrà fer una nova 

aturada. Cal dir que aquest trencall que hem agafat, és en realitat una carretera que 

procedeix de la mateixa població de Berga, situada al nostres peus. 

 

En aquest recorregut hem passat per diversos llocs on es troben nombroses fonts, 

on es poden fer aturades complementàries d’observació de la natura, en indrets d d’una 

gran bellesa paisatgística. Aquest recorregut l’hem fet en tot moment entre afloraments 

dels materials cenozoics que hem esmentat a la parada anterior. Aquests materials, cap el 

voltant del Santuari es troben fortament verticalitzats.   

 

Des d’aquest indret, mirant cap al Sud, es pot veure una estructura molt semblant a 

la vista a l’aturada anterior, amb una ampla visió de la Depressió Geològica de l´Ebre i en 

concret de la Zona de l´Avant – País Plegat.   Per d’altra banda, mirant cap al Nord d´on 

ara som, es poden veure els interessants plecs entre els materials cretàcics  de la Serra de la 

Guàrdia, ubicats dintre del Mantell del Pedraforca Inferior. FOTOGRAFIES 2 i 3. 

 

  
FOTOGRAFIA 2 (PARADA 2). 

Un aspecte dels plecs de la Serra de la 

Guàrdia 

FOTOGRAFIA 3 (PARADA 2). 

Un altre aspecte dels plecs de la Serra de la 

Guàrdia 
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En la primera fotografia, es pot observar clarament un anticlinal inclinat i erosionat 

per la seva frontissa. Mentre que en la segona fotografia es pot veure un tren de plecs, amb 

una sèrie de sinclinals i anticlinals laxes, erosionats. 

 

Per d´altra banda, es interessant fer un recorregut a peu per l´indret on es troba el 

Santuari de Queralt, donant la volta a la muntanya. Així, des de la part més occidental de la 

mateixa, es poden observar uns bons exemples de relieve en cuesta, pels voltants d´on es 

troba la població de Capolat. FOTOGRAFÍA 4. 

 

També, just per on passa el camí de ronda, es pot veure un magnífic exemple de 

mirall de falla, situat al costat del camí.  Concretament, es tracta d´una fractura de direcció 

aproximada NNW – SSE. FOTOGRAFÍA 5 Tanmateix, en aquest indret on afloren els 

nivells carbonats de l´Eocè Inferior, es poden trobar exemplars de nummulits. Aquestes 

calcàries pertanyen a la Formació Cadí. 

 

  
FOTOGRAFIA 4 (PARADA 2). 

Relieves en cuesta, voltants de Capolat 
FOTOGRAFIA 5 (PARADA 2). 

Mirall de falla, voltant de Queralt 

 

 També cal dir, que des d´aquest indret, es pot iniciar un itinerari molt interessant, 

anant cap als Rasos de Peguera, des d´on es podrà anar cap els pobles de Peguera i de 

Fumanya, realitzant un recorregut a través del Mantell del Pedraforca Inferior. I també 

per diversos indrets miners de la conca lignitífera del Berguedà. 

 

 

PARADA 3. CARRETERA BV – 4241, IMMEDIACIONS DEL Km 2, 

(terme municipal de Berga, comarca del Berguedà). (Full 292). 
 

 Després de fer l’aturada anterior, cal baixar fins trobar la carretera que es dirigeix 

cap a  Sant Llorenç de Morunys, la BV – 4241. En trobar aquesta carretera, en arribar a les 

immediacions del seu Km 2, farem una nova aturada. Així, des de la parada anterior, 

haurem efectuat un recorregut molt proper als 5 Km. 

 

 En aquest recorregut, hem tornat a trobar els materials esmentats a l´aturada 

anterior, els quals formen part del Mantell del Cadí. Així, haurem trobat afloraments de les 

calcàries nummulítiques eocèniques que hem vist anteriorment.  Aquests materials 

pirinencs encavalquen als terrenys terrígens de la Formació Berga, constituïts per trams de 

gresos, calcolutites i conglomerats. Aquests darrers materials pertanyen a la Depressió 

Geològica de l´Ebre, situant-se dintre de l´Avant País Plegat, on estem ara situats. Aquest 
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encavalcament forma part de la Falla Sudpirinenca. Així, des d´on ara som, pot observar-

se un bloc de les calcàries cenozoiques, formant part del flanc meridional de 

l´encavalcament, situat sobre els afloraments de la Formació Berga. FOTOGRAFIA 6. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6 (PARADA 3) 

Un sector de l´encavalcament del Mantell del Cadí sobre la zona de l´Avant País Plegat, per sobre 

de la ciutat de Berga, sota del Santuari de Queralt 

 

  

PARADA 4 - CONDICIONAL. CARRETERA BV – 4241, IMMEDIACIONS 

DELS Km 3 - 4, (terme de Berga, comarca del Berguedà). (Full 292). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap a ponent per la carretera local BV – 

4241. Poc després de realitzar la parada anterior, pot realitzar-se un altra, a uns 1 – 2 Km 

de l´anterior, aproximadament. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels materials esmentats a les 

aturades anteriors. Així, a la vora de la carretera veurem els materials detrítics de la 

Formació Berga, els quals es situen a l´Avant – país Plegat, de la Depressió Geològica de 

l´Ebre. Sovint, per sobre d´aquests materials es van trobant els nivells carbonatats que 

formen part del Mantell del Cadí. Aquests materials encavalquen als anteriors. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap al sud, es poden veure els relleus tabulars de 

Capolat, dels ja hem parlat a la PARADA 2; concretament a la FOTOGRAFIA 4. 

 

 

PARADA 5. CARRETERA BV – 4241, IMMEDIACIONS DEL Km 15´7, 

(terme municipal de Capolat, comarca del Berguedà). (Full 292). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar per la carretera BV – 4241, 

anant sempre cap a ponent. Així, caldrà passar el Coll de la Mina, travessant el túnel (just 
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després de deixar a l´esquerra el trencall de Capolat). Després de sobrepassar el túnel, es 

començarà a baixar. Més endavant en arribar a les immediacions del Km 16, farem una 

nova aturada, després de recórrer uns 11 – 12 Km des de la parada anterior. En aquest 

indret, cal fer l´aturada en una corba molt tancada de la carretera, per la qual cosa es pot 

para una mica més avall. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials cenozoics 

esmentats a l´aturada anterior. Aquests materials, ara amb nivells de gresos ocres i 

calcolutites de l´Eocè, de la Formació Bellmunt, es troben intensament replegats en aquest 

indret, formant un interessant plec anticlinal, del que ara estem veient la seva terminació 

periclinal. Aquest plec és la continuació cap el ponent del de la Serra de Queralt. 

FOTOGRAFIA 7. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7 (PARADA 5) 

Anticlinal de Sant Cerni – Serra de Queralt  

 

 Per d´altra banda, per sobre d´aquests materials, apareixen les calcàries 

cenozoiques del Mantell del Cadí, que constitueixen el nucli del plec. Aquest encavalca als 

materials anteriorment esmentats de la Formació Berga, situada al Sud d´on ara som.  

Això es pot veure be, des de les immediacions del camí que condueix cap a Sant Cerni 

dels Terrers. FOTOGRAFIA 8. 

 

 

PARADA 6. EXPLOTACIÓ DE GUIXOS, (Sisquer, terme municipal de 

Guixers, comarca del Solsonès). (Full 292). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar pe r la carretera BV – 4241. Poc després de 

sobrepassar el trencall de Llinars, es creurà el Riu de l´Aigua de Llinars  o Riu de la Vall 

d´Ora, deixant el Berguedà i entrant al Solsonès. A l´altre cantó del riu hi ha una 

carretereta que condueix a una explotació de guixos. Aquí farem una nova aturada, a uns 3 

Km de l´anterior. 
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 En aquest recorregut, hem trobat inicialment els materials esmentats a l´aturada 

anterior. Tot i així, en arribar a l´indret de l´aturada s´han fet palesos uns afloraments de 

calcolutites grises, així com uns importants afloraments de guixos. 

 

Precisament, aquí hi ha una gran explotació activa de guixos. Aquests guixos 

pertanyen a la Formació Campdevànol, de l´Eocè. L´explotació pertany a l´empresa 

KNAUFF i per entrar cal demanar la corresponent autorització. FOTOGRAFIA 8. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 8 (PARADA 5) 

Perspectiva de l´Anticlinal de Sant Cerni - Queralt, des de Sant Cerni dels Terrers 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9 (PARADA 6) 

Explotació de guixos de les immediacions de Llinars 
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 Per d´altra banda, en el recorregut que hem fet per tal d´arribar fins a l´indret de 

l´aturada, hem passat per la Cantina (del terme de Capolat). Enllà haurem vist una 

serradora amb una xemeneia molt esvelta. A l´altre cantó de la carretera, encara es poden 

veure les restes de la plataforma d´un tren miner. Per aquest es baixava el lignit extret al 

Coll d´Oreller. Es tractava d´una petita explotació de lignits del Garumnià. PARADA 6 – 

BIS. Aquesta explotació es trobava a uns 5 Km al Nord de Llinars de l´Aigua d´Ora, 

tocant a l´enclavament de Canals, del terme de Montmajor. FOTOGRAFIA 10. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10 (PARADA 6 - BIS) 

Plataforma del ferrocarril miner del Coll d´Oreller 

 

 

PARADA 7 - CONDICIONAL. CINGLE DE SANT LLABRÉ, (la Corriu, 

terme municipal de Guixers, comarca del Solsonès). (Full 292). 

 
Des de la parada anterior, cal continuar cap a ponent per la carretera LV – 4241 

(que ha substituït a la BV – 4241) en entrar al Solsonès i deixar el Berguedà; es a dir, al 

passar de la província de Barcelona a la província de Lleida. Seguint per aquesta 

carretera , caldrà passar de la vall del riu de l´Aigua d´Ora al riu de l´Aigua de les Valls, 

passant pel Coll de Bancelló. Més endavant, en trobar el trencall per la dreta que es 

dirigeix cap a la Casa Nova de les Valls i cap a La Corriu, ens caldrà agafar-la. Després 

d´arribar al darrer caseriu, ens convindrà seguir cap a les immediacions del Santuari del 

Puig Aguilar, per on podem fer una nova aturada, si s´escau, després d´un recorregut 

proper als 12 Km, des de la parada anteriorment realitzada prop de Llinars. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics de la 

Depressió Geològica de l´Ebre, els quals pertanyen en la seva major part a l´Eocè. Així 

haurem vist afloraments de les calcolutites grisenques i també dels nivells de guixos (que 

ja hem trobat a la parada anterior). 
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Tot i així, prop d´on ara som apareixen uns nivells de materials detrítics, els quals 

pertanyen als Mantells Al·luvials de la Formació Berga. Aquests materials es troben 

formats per conglomerats oligocènics i destaquen morfològicament, tot formant uns 

cingles, com el que ara estem veient per les immediacions del Santuari del Puig Aguilar, 

on ara ens trobem situats, en aquest indret. FOTOGRAFIA 11.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 11 (PARADA 7) 

Conglomerats oligocènics del Cingle de Sant Llabré 

 

 

PARADA 8. RESTAURACIONS DE LA MINA DE GUIX DE SANT 

FELIU, (Guixers, terme municipal de Guixers, comarca del Solsonès). (Full 

292). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar cap a la carretera LV – 4241, per tal de 

continuar cap a ponent, cap al poble de Sant Llorenç de Morunys. Tot i això, en trobar el 

trencall de Sant Martí de Guixers i de Guixers, caldrà agafar-lo (a uns 3 km del trencall de 

la Casa nova de les Valls, cap a ponent). Després, per aquesta carretera ens aproparem cap 

a l´esmentada església i cam al poblet acabat d´esmentar, passant per la Font del Guix. 

Prop d´aquest indret, realitzarem una nova aturada, a uns 5 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant els afloraments dels terrenys eocènics 

esmentats a l´aturada anterior. Així, haurem vist afloraments de les calcolutites grisenques 

de la Formació Sagnari; i també haurem vist afloraments dels guixos de la Formació 

Campdevànol. Aquests es poden veure a tocar de la Font del Guix. 

 

Precisament, aquests darrers materials han estat explotats a cel obert, prop d´on ara 

som, una mica al Sud de la nostra posició. Aquesta explotació va finalitzar l´extracció dels 

guixos fa uns anys. Posteriorment va ésser restaurada l´explotació, d´una forma molt bona, 

fins a resultar difícil reconèixer l´indret on es trobava. FOTOGRAFIA 12. 

 



 14 

Per d´altra banda, des de prop d´on ara som, des de l´ermita de Sant Martí de 

Guixers, mirant cap al WNW, es pot veure l´explotació actual situada al Coll de Berta, per 

on farem la propera aturada. FOTOGRAFIA 13. 

 
 

FOTOGRAFIA 12 (PARADA 8) 

Antiga explotació de guixos de Sant Feliu, restaurada 

 

 
  

FOTOGRAFIA 13 (PARADA 8) 

Explotació de guixos del Coll de Berta, des de Sant Martí de Guixers 

 

 

PARADA 9. EXPLOTACIONS DE GUIX DEL COLL DE BERTA, (termes 

municipals de Guixers i de la Coma i la Pedra, comarca del Solsonès). (Full 

292). 
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Des de la parada anterior, cal continuar cap el WNW per un camí de terra, 

generalment en bones condicions. Aquest camí es dirigeix cap al Coll de Berta. En arribar-

hi, després de recórrer uns 2 Km, farem una nova aturada. 

 

En aquest recorregut, haurem trobat afloraments dels nivells de guixos eocènics de 

la Formació Campdevànol, dels que ja hem parlat a les aturades anteriors. Aquests 

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

 

Aquests materials es troben en explotació en aquest indret, per la qual cosa, cal 

tindre l´autorització de l´empresa explotadora per poder entrar en aquest lloc. 

FOTOGRAFIA 14. També cal dir que abans d´arribar al Coll de Berta, haurem trobat una 

altra explotació de guixos, la qual es troba també en actiu, de la mateixa empresa, la 

KNAUFF. 

 

.  
 

FOTOGRAFIA 14 (PARADA 9) 

Un aspecte de l´explotació de guixos del Coll de Berta 

 

 

PARADA 10. INMEDIACIONS DE LA CRUÏLLA DE LA CARRETERA 

C – 462 AMB LA CARRETERA  LV - 4241, (la Vall-llonga, terme 

municipal de Guixers, comarca del Solsonès). (Full 292). 
 

Després de fer la parada anterior, cal continuar pel camí de terra, anant cap el 

WNW, passant per la Vitella, amb la finalitat d´arribar fins a la carretera asfaltada que 

comunica l´explotació anterior amb la carretera LV – 4241. Així, arribarem a aquesta 

darrera carretera. En trobar-la ens caldrà anar cap a ponent, cap a Sant Llorenç de 

Morunys, però en arribar a la cruïlla amb la carretera C – 462 (procedent de Solsona), ens 

convindrà fer una nova aturada, a uns 5 Km de l´anteriorment realitzada. .  

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials eocènics esmentats a la 
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darrera aturada. Aquests materials són els que apareixen prop de la fàbrica de l´empresa 

KNAUFF. Tot i així, prop d´on ara som apareixen uns materials detrítics, els quals 

pertanyen al Complex Al·luvial de la Formació Berga. Es troben constituïts per trams força 

inclinats, gairebé verticalitzats, de conglomerats oligocènics. Aquests materials formen 

part dels sectors septentrionals de la Serra de Bastets. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap el Sud, es poden veure els relleus de la Serra de 

Bastets i els de la Serra de Busa. Tanmateix es pot entreveure l´existència d´una 

discordança progressiva, entre ambdues serres. Aquesta discordança es versemblant a la 

que hem vist per sota del Santuari del Lord. Per d´altra banda, cal dir que els materials que 

constitueixen les dues serres són semblants: es tracta de nivells detrítics cenozoics de 

l´Oligocè. FOTOGRAFIA 15. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 15 (PARADA 10) 

Relleus de la Serra de Bastets 

 

 

PARADA 11. SANT LLORENÇ DE MORUNYS (terme municipal de Sant 

Llorenç de Morunys, comarca del Solsonès). (Full 292). 
 

Des de la parada anterior, és necessari continuar arribar a la cruïlla esmentada a 

l´aturada anterior, per tal de continuar després cap a la població de Sant Llorenç de 

Morunys, tot continuar inicialment per la carretera que anem seguint des de Solsona (la 

carretera autonòmica C – 462). Així,  poc abans d´arribar-hi es trobarà la que procedeix de 

Berga (la BV/LV-4241), per la qual ens caldrà continuar fins al poble. Així, s´arriba a Sant 

Llorenç de Morunys (o dels Piteus) en poc menys de 3 Km, des de la parada anterior.  

 

En aquest recorregut, haurem continuat travessant els materials conglomeràtic de la 

Serra de Bastets anteriorment esmentats, i situats ara per sota del Sinclinal de Busa, que 

ens haurà quedat a la nostra esquena, a la dreta de la carretera. Poc abans d´arribar a la 

cruïlla amb la carretera procedent de Berga, haurem començat a trobar afloraments dels 

materials eocènics que formen part del Mantell del Cadí - Port del Comte. En efecte, 
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haurem començat a trobar nivells de calcolutites grisenques, les quals formen part de la 

Formació Armàncies, que ja havíem començat a veure a la parada anterior. 

 

Precisament, la població de Sant Llorenç de Morunys es troba en el fons d´una 

petita vall excavada pel Riu Cardener i pels seus afluents, entre aquests materials tous 

terciaris, que pertanyen a l´Eocè, de l´esmentat mantell.  

 

És a dir, en aquest darrer trajecte, hem travessat l´encavalcament del Mantell del 

Cadí-Port del Comte, sobre els materials terciaris conglomeràtics de l´Avant-país plegat, 

per on hem anat circulant fins ara des de Solsona. Tot i així, aquest encavalcament ens ha 

quedat fossilitzat pels conglomerats postorogènics, discordants amb els anteriors. Així, 

aquesta estructura, certament poc visible, forma part de l´anomenada Falla Sudpirinenca. 

 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE 

L´ITINERARI  
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