
XARAGALL 

 

Revista de Ciències de la Catalunya Central 
Sèrie B 
nº 514 – febrer del 2014 
 
 

ISSN 1131 – 5385 
D.L.B. 36.662 - 82 

20 pàgines 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA PER 

LA COMARCA DEL BERGUEDÀ: DES DE 

BORREDÀ A SANTA MARIA DE MERLÈS I A 

PUIGREIG, TOT SEGUINT LA RIERA DE MERLÈS  

 

 

 

 

 

 
Josep M. Mata-Perelló i Joaquim Sanz Balagué 

__________________________________________________________ 

 
Aquest recorregut va ésser experimentat amb docents el dia 10 DE MARÇ DEL 2013 



 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA PER 

LA COMARCA DEL BERGUEDÀ: DES DE 

BORREDÀ A SANTA MARIA DE MERLÈS I A 

PUIGREIG, TOT SEGUINT LA RIERA DE MERLÈS 
 

 

 

Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

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. En aquest itinerari, alguns trams es faran per 

camins de terra, com el condueix cap el paratge del Gorg Blau, prop de Santa Maria de 

Merlès. 

 

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 

totalitat per la Depressió Geològica de l´Ebre; tot i que s´iniciarà molt prop del contacte 

entre el Sistema Pirinenc (concretament del seu Mantell del Cadí) i l´esmentada depressió 

(en concret en la Zona de l´Avant-país Plegat). Així, els trams inicials del recorregut, pels 

voltant de Borredà, es realitzaran molt prop d´aquest contacte. La resta del recorregut, ja 

transitarà exclusivament per l´esmentada Depressió geològica de l´Ebre, fins arribar a la fi 

del recorregut, per les immediacions de Puig-reig. 

 

Així, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari, anirem trobant afloraments dels 

materials cenozoics de l´Eocè i de l´Oligocè, segons els trams i trajectes del recorregut. 

Tanmateix trobarem afloraments de l´Holocè, cobrint als anteriors. 

 

Per d´altra banda, la totalitat del recorregut, transitarà per la comarca del Berguedà, 

pels termes de Borredà, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès i Puig-reig. Molt 

puntualment ho farà pel terme de Palmerola, de la comarca del Ripollès.  

 

Tot i així, cal dir que part del recorregut bascularà per la comarca del Lluçanès, a la 

qual pertanyen geogràficament part dels termes de Sagàs i de Santa Maria de Merlès. 
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OBJECTIUS FONAMENTALS D´AQUEST  ITINERARI 

 

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

mineralògic, són els  següents: 

 

1.- Observació i estudi dels afloraments dels materials cenozoics de l´Eocè, els 

quals formen part del Sistema Pirinenc (del seu Mantell del Cadí), que trobarem molt 

puntualment a l´inici del recorregut, pels voltants de Borredà, exclusivament 

 

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

Zona de l´Avant-País Plegat, que trobarem pels voltants de Borredà i pel terme de la Quar. 

I alhora, observació de les estructures d´aquesta unitat, que anirem veient en aquest curt 

recorregut. 

 

3.- 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 Nord dels indrets per on discorrerà el recorregut de l´itinerari).  

 

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. 

 

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

les mineralitzacions anteriors. 

 

7.- 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. 

 

8.- 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,  

  

 

 

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS 

 

En relació amb el recorregut del present itinerari, no existeix cap antecedent ni 

parcial ni general. Sols hi ha un itinerari nostre, que discorre molt prop dels indrets per on 

passarà el present itinerari (MATA – PERELLÓ, 2012). Tret d´aquest, no en coneixem cap 

altre. Així, el present constitueix 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 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 de dos treballs nostres; concretament de MATA-

PERELLÓ (1984 i 1991). 
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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 Borredà, per on es 

faran les primeres aturades del recorregut de l´itinerari. Tot seguit, es sortirà de Borredà 

cap a llevant, tot seguint la carretera autonòmica C – 26 (la qual es dirigeix cap a Ripoll). 

 

Més endavant, en trobar la cruïlla d´on eix la carretera BP – 4654 (que es dirigeix 

cap a Sant Agustí de Lluçanès). Després, en trobar la carretera local BV – 4406, la qual es 

dirigeix cap el Sud, seguint la Riera de Merlès, ens caldrà seguir-la. Així, arribarem a 

Santa Maria de Merlès. En aquest tram efectuarem diverses aturades. 

 

Posteriorment, per la mateixa carretera BV – 4406, ens caldrà continuar cap a la 

població de Puig – reig, per on finalitzarà aquest itinerari. En aquest darrer tram, també 

efectuarem algunes aturades. 

 

 

 

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 topogràfics:   293 (dit de Berga) i 331 (conegut com a full de Puig-reig).  

 

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

itinerari, és la següent: 

 

 

PARADA 1. ENTRADA A BORREDÀ, DES DE VILADA, EL CAROL 

CARRETERA C - 26, (terme municipal de Borredà, comarca del Berguedà). 

(Full 293). 
 

Tot i que el recorregut de l´itinerari s’haurà iniciat a Vilada, cal recórrer els 7´5 

Km que la separem de Borredà, tot seguint la carretera autonòmica C – 26. En arribar a la 

darrera població esmentada, caldrà fer la primera aturada d´aquest itinerari. Així, pararem 

prop de les Cases del Carol. 

 

Aquest indret es troba situat entre els afloraments dels materials eocènics que 

formen part del Mantell del Cadí. Aquests materials son fonamentalment conglomerats, 
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gresos i calcolutites ocres, que en la seva major part pertanyen al Lutecià. És a dir: ara 

estem situats dintre del Sistema Pirinenc, al Nord de la Falla Sudpirinenca  (de 

l´Encavalcament de Vallfogona). Així, ara estem també al Nord de la Zona de l´Avant – 

País Plegat, que correspon a la Serra de Pic – en – cel. 

 

Des d´aquest indret, mirant cap el ponent, es poden veure unes interesants 

estructures del Berguedà. FOTOGRAFIA 1 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 (PARADA 1) 

Relleus dels voltants de Borredà 

 

PARADA 2. EL GORG DEL SALT D´AIGUA DE BORREDÀ,  (terme 

municipal de Borredà, comarca del Berguedà). (Full 293). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal continuar per la carretera C – 26, travessant la 

població de Borredà, tot anant sempre cap a l´Est. Quasi a la sortida, trobarem els 

indicadors que assenyalen el paratge del Gorg del Salt d´aigua de Borredà. Ens convindrà 

anar a peu cap aquest indret. En arribar-hi, farem una nova aturada. Així, des de l´anterior, 

haurem recorregut uns 2 Km, un d´ells a peu (aproximadament) per tal d´arribar fins 

aquest indret. 

 

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

l´aturada anterior. Tot i així, en aquest lloc predominen els conglomerats eocènics del 

Lutecià, que formen part dels anomenats Conglomerats de Queralt, de caràcter 

eminentment preorogènic. Efectivament, aquests materials que formen part del Mantell del 

Cadí, es troben plegats i fracturats. És a dir, com a la parada anterior, estem situats al Nord 

de la Falla Nordpirinenca, de l´Encavalcament de Vallfogona, dintre del Sistema Pirinenc.  

 

En aquest lloc, hi ha un interessant saltant d´aigua. Aquest. Es troba entre els 

afloraments dels Conglomerats de Queralt. Aquest saltant s´ha originat a partir de les 

aigües de la Riera de Margançol  FOTOGRAFIA 2. 
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FOTOGRAFIA 2 (PARADA 2) 

Gorg del Salt d´Aigua de Borredà. 

 

 Per d´altra banda, molt a prop de l´indret on hi ha el gorg, es fàcil veure un 

aflorament de nivells de gresos, amb uns interessants ripple – marks. FOTOGRAFIA 3.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 3 (PARADA 2) 

Ripple – marks, entre els nivells de gresos. 

 

 Finalment, també cal fer esment d´una esllavissada que es va produir fa poc temps, 

sobre el gorg. Durant un temps va estar prohibit l’accés, com a conseqüència d´aquesta 

esllavissada. 
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PARADA 3. CARRETERA BV – 4654, Km 23´6. (terme municipal de 

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

Des de la parada anterior, cal agafar la carretera que es dirigeix cap a llevant, la C – 

26. En arribar a la cruïlla amb la carretera local BV – 4654, la qual es dirigeix cap Alpens i 

Sant Agustí de Lluçanès, ens caldrà agafar-la. En arribar a les immediacions del Km 23´6, 

ens caldrà fer una nova aturada, a uns 6 Km de la realitzada anteriorment. 

 

En aquest recorregut, hem travessat la Falla Sudpirinenca (l´Encavalcament de 

Vallfogona, i ara ens trobem entre afloraments dels materials detrítics del conglomerats 

que formen part del Complex Lacustre de Berga. En aquest cas afloren uns nivells de 

gresos i de calcolutites. Aquests materials presenten un clar cabussament cap el Nord. 

FOTOGRAFIA 4. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 4 (PARADA 3) 

Aflorament de materials del Complex Al·luvial de Berga 
 

Aquests materials es troben situats ja a la Depressió Geològica de l´Ebre, i més 

concretament dintre de la Zona de l´Avant – País Plegat, on estem situats dintre de la 

present aturada.  

 

 

PARADA 4 – CONDICIONAL. CARRETERA BV – 4406, TRENCALL DE 

CAN AIANO, (terme municipal de Borredà, comarca del Berguedà). (Full 

293). 
 

 Després de fer l’aturada anterior, cal continuar per la carretera BV – 4654, anant 

cap el SE, cap Alpens. Tot i així, en arribar a la cruïlla de l´Hostal Puigcercós, ens caldrà 

agafar la carretera BV – 4406. Ara ens caldrà seguir aquesta carretera que es dirigeix 

cap a Santa Maria de Merlès, cap el Sud, tot seguint la Riera de Merlès. Ben aviat, en 

trobar el de Can Aliano, a uns 0´8 Km de la cruïlla i a uns 3Km de la parada anterior, ens 



 9 

caldrà fer – n´hi una altra, si s´escau. 

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels nivells de gresos, 

calcolutites ocres i conglomerats, que formen part del Complex Al·luvial de Berga, que en 

aquest cas pertanyen a l´Oligocè. Aquests materials presenten ara un clar cabussament 

septentrional.. Es a dir: Entre la parada anterior i aquesta, hem travessat un anticlinal, 

que forma part de l´estructura de l´Avant – País Plegat. 

 

 En aquest indret, es pot observar una petita fractura, que afecte als materials 

acabats d´esmentar. FOTOGRAFIA 5. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 5 (PARADA 4) 

Petita fractura entre els materials del Complex Al·luvial de Berga 

 

 

PARADA 5 - CONDICIONAL. EL PONT DE ROMA (CAL PONT DE 

ROMA), (terme municipal de Borredà, comarca del Berguedà). (Full 293). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar baixant cap el Sud, per la 

carretera que ens ha dut fins la parada anterior, la BV – 4406. Així, anirem seguint la 

Riera de Merlès. Una mica més avall, en sobrepassar la masia del Cal Pont de Roma (que 

ens quedarà a l´esquerra), arribarem al pont sobre la riera que anem seguint. Per les 

immediacions del pont, podem fer una nova aturada, si s´escau, a quasi 1 Km de la parada 

anterior. 

 

En aquest breu desplaçament, hem continuat trobant els materials esmentats a 

l´aturada anterior. Aquests materials pertanyen al Complex Al·luvial de Berga, situant-se 

a l´Eocè Superior de la Depressió Geològica de l´Ebre, tot i que encara estem dintre de la 

Zona de l´Avant – País Plegat.    

 

En aquest indret, la Riera de Merlès, en travessar aquest materials forma un petit 
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congost, molt visible des del pont. FOTOGRAFIA 6. 

  

 
 

FOTOGRAFIA 6 (PARADA 5) 

Petit congost de la Riera de Merlès entre els materials del Complex Al·luvial de Berga 
 

 

PARADA 6. EL RÀPIDS I EL GORG DE CAN VILARDELL, (termes 

municipals de Borredà i de la Quar, comarca del Berguedà). (Full 293). 

 
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap el Sud, per la carretera BV 

– 4406, la qual es va dirigint sempre cap a Santa Maria de Merlès, seguint la Riera de 

Merlès. Poc després de sobrepassar el trencall de la Molina (d´om surt un camí no 

senyalitzat, que se´n va cap a la Quar, per la dreta de la carretera); i després de sobrepassar 

el Càmping de la Riera de Merlès, per l´esquerra, arribarem a les immediacions de Can 

Vilaseca. Poc després, arribarem a indret de l´aturada, on farem una nova aturada, a uns 4 

– 5 Km de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem trobat inicialment els materials esmentats a la parada 

anterior. Tot i així, poc a poc els materials s´han anat tronant més detrítics. Pertanyen 

també al Complex Al3luvial de Berga, tot i que ara son de l´Oligocè Inferior. Aquests 

materials, que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, formen part de Zona de l´Avant – 

País Plegat.  

 

Així, haurem vist freqüents canvis de cabussament dels estrats. Així, prop de la 

Molina hem sobrepassat el Sinclinal de Berga i poc després l´Anticlinal de Sant Bartomeu 

de la Valldan. En aquest indret ens trobem ja al flanc Sud d´aquest darrer anticlinal, per la 

qual cosa, els materials tenir un cabussament meridional. 

 

En aquest indret, el corrent d´aigua de la Riera de Merlès, ha donat lloc a uns 

ràpids, sobre un interessant gorg. Això ha succeït en trobar-se la Riera de Merlès, una capa 

més dura, de conglomerats. FOTOGRAFIA 7. 
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També cal dir, que prop d´aquest gorg hi havia una resclosa, per on s´aprofitaven 

un corrent d´aigua, adreçat al Molí de Can Vilardell 

 

 
 

FOTOGRAFIA 7 (PARADA 6) 

Els “ràpids” i el Gorg de Can Vilaseca, obert per la Riera de Merlès, entre els materials del 

Complex Al·luvial de Berga 
 

Per d´altra banda, cal dir que en bona part d´aquest trajecte, especialment entre la 

parada anterior i la Molina, s´han anat fent palesos els relleus de Santa Maria de la Quar, al 

SW del nostre recorregut (a uns 4 Km del nostre recorregut). Es tracta d´un promontori 

situat sobre els afloraments dels nivells superiors dels conglomerats del Complex Al·luvial 

de Berga. 

 

 

PARADA 7. GORG DE LES HEURES,  (termes municipals de la Quar i de 

Lluçà, comarques del Berguedà i d´Osona, subcomarca del Lluçanès). (Full 

293). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal seguir baixant per la carretera BV – 4406, 

anant sempre seguint la Riera de Merlès, cap a Santa Maria de Merlès. Així, en arribar ara 

a les immediacions de les Heures (del municipi de la Quar), ens podem adreçar al Gorg de 

les Heures, a la divisòria entre els municipis de la Quar i de Lluçà. Aquí podem fer una 

nova aturada, a la vora de la Riera de Merlès. Així, des de la parada anterior, haurem 

recorregut uns 3 Km més, per tal d´arribar fins aquí. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials detrítics 

esmentats a les aturades anteriors. Aquests materials pertanyen al Complex Al·luvial de 

Berga, situant-se a l´Oligocè Inferior. Aquests materials que reblen la Depressió 

Geològica de l´Ebre. Es situen dintre de l´Avant – País Plegat. Així, haurem vist freqüents 

canvis de cabussament entre aquests materials detrítics. Precisament, poc abans d´arribar a 

les Heures, haurem sobrepassat un anticlinal, que cap a llevant es dirigeix cap a Sant 
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Agustí de Lluçanès.  I ara ens trobem prop d´un sinclinal. En aquest indret, els materials 

tenen un cabussament meridional. 

 

En aquest indret, les aigües de la Riera de Merlès, s´han obert pas entre aquests 

materials detrítics, donant lloc a un interesant congostet dintre la llera del riu. Es tracta del 

conegut Gorg de les Heures. FOTOGRAFIES 8 i 9 

 
 

FOTOGRAFIA 8 (PARADA 7) 

Un aspecte del Gorg de les Heures, obert per la Riera de Merlès, entre els matetrials detrítics 

del Complex Al·luvial de Berga 
 

 
 

FOTOGRAFIA 9 (PARADA 7) 

Un altre aspecte  del Gorg de les Heures, amb blocs caiguts sobre la seva llera.  
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PARADA 8 - CONDICIONAL. GORG DE LA PENYORA I DE LA 

RIERETA, (termes municipals de Sagàs i de Lluçà, comarques del Berguedà 

i d´Osona, subcomarca del lluçanès). (Full 293).  

 
Des de la parada anterior, cal cap el Sud, sempre per la carretera BV – 4406, 

seguint la Riera de Merlès i apropant-nos a Santa Maria de Merlès. Més endavant de la 

parada anterior, en arribar al trencall de la Penyola i de la Riereta, per l´esquerra de la 

carretera, ens convindrà apropar-nos al riu, per tal de fer una nova aturada, just a la 

divisòria entre els termes de Sagàs i de Lluçà. Així, per tal d´arribar fins aquí, des de la 

parada anterior, haurem recorregut uns 2 Km.  

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials que venim veient al llarg 

de bona part del recorregut: els nivells detrítics, fonamentalment amb gresos i 

conglomerats del Complex Al·luvial de Berga. Aquest son també els materials que 

apareixen a l´indret de la present aturada. 

 

En aquest indret, la Riera de Merlès, ha construït un gorg, en travessar els 

materials detrítics acabats d´esmentar. FOTOGRAFIA 10. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10 (PARADA 8) 

El Gorg de la Penyola i de la Riereta, obert per la Riera de Merlès, entre els materials del Complex 

Al·luvial de Berga 
 

 

PARADA 9. GORG DE LA MASIA MONTCLUS,  (termes municipals de 

Santa Maria de Merlès i de Lluçà, comarques del Berguedà i d´Osona, 

subcomarca del Lluçanès). (Full 293). 
 

Després de fer l´aturada anterior, cal seguir baixant per la carretera BV – 4406, 

anant sempre seguint la Riera de Merlès, cap a Santa Maria de Merlès. Així, en arribar ara 

a les immediacions de la Masia de Montclús, farem una nova aturada, a uns 4´5 Km de 
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l´anterior, aproximadament. 

 

En aquest cas, com als darrers trams del recorregut, hem anat trobant afloraments 

dels materials detrítics del Complex al·luvial de Berga. Aquests són els materials que hi ha 

a l´indret de l´aturada, in existeix una interessant i complexa gorja. FOTOGRAFIES 11 i 

12. 

 
 

FOTOGRAFIA 11 (PARADA 9) 

El Gorg de la Masia de Montclús, obert per la Riera de Merlès, entre el Complex Al·luvial de Berga 
 

 
 

FOTOGRAFIA 12 (PARADA 9) 

El Gorg de la Masia de Montclús, caos entre els materials del Complex Al·luvial de Berga 
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Cal assenyalar la complexitat d´aquest interesant gorg. Així, a la llera del riu, es 

veuen nombrosos blocs dels conglomerats del Complex Al·luvial de Berga, fragmentats i 

caiguts sobre el fons del rou. 

 

 

PARADA 10 - CONDICIONAL. RESCLOSA DE SANTA MARIA DE 

MERLÉS, (terme municipal de Santa Maria de Merlès, comarca del 

Berguedà). (Full 293). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal continuar baixant cap el Sud, per la 

carretera BV – 4406. Així, s´arribarà amb la cruïlla amb la carretera que uneix Gironella 

amb Prats de Lluçanès (la C - 154). Després, caldrà continuar anant cap el Sud, fins 

arribar a Santa Maria de Merlès. En arribar-hi, ens caldrà baixar cap a la Riera de 

Merlès, per on farem una nova aturada, prop del poblet. Així, des de la parada anterior, 

haurem recorregut uns 6 – 7 Km, per tal d´arribar fins aquest indret. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant inicialment els materials detrítics del 

Complex Al·luvial de Berga. Més endavant, prop ja de la cruïlla abans esmentada, hem 

començat a trobar afloraments dels nivells de gresos i de calcolutites ocres, que formen 

part de la Formació Solsona, de l´Oligocè.  Aquests són els materials de la Depressió 

Geològica de l´Ebre, els quals es troben a l´indret de l´aturada. En aquest indret hi ha un 

petit gorg, sobre el qual es va construir una resclosa. FOTOGRAFIA 13. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 13 (PARADA 10) 

El Gorg de la Resclosa de Santa Maria de Merlès, sobre els materials de la Formació Solsona 

 

PARADA 11. GORG BLAU,  (terme municipal de Santa Maria de Merlès, 

comarca del Berguedà). (Full 331). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal efectuar un recorregut per la carretera 
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asfaltada que discorre pel costat septentrional de la Riera de Merlès.  Així, s´arribarà a la 

Fàbrica Nova. Poc després, caldrà seguir per un camí de terra, que va passat d´un marge a 

l´altre de la riera. Després, en un 3 Km de circulació per aquest camí de terra, s´arribarà al 

Gorg Blau. En aquest indret, realitzarem una nova aturada, a uns 5 Km, aproximadament 

de l´anterior. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials esmentats a 

la parada anterior. Efectivament, hem trobat afloraments dels nivells de calcolutites ocres i 

de gresos, que formen part de la Formació Solsona. Aquests materials reblen la Depressió 

Geològica de l´Ebre, per aquestes contrades. Aquest són també els materials que apareixen 

a l´indret de la present aturada, on es fa palès un gruix estrat de gresos. 

 

Aquests materials, al llarg d´aquest recorregut, van canviant de cabussament, al 

travessar diversos plecs. Així, prop de Santa Maria de Merlès, hem travessat el Sinclinal de 

Gironella i ara estem prop de l´Anticlinal de Puig – reig. 

 

Per d´altra banda, al llarg d´aquest recorregut es fan palesos diferents gorgs, més o 

menys espectaculars, com el que ara estem veient. Es tracta del Gorg Blau, i es pot 

considerar com un element important del Patrimoni Geològic, de la comarca del Berguedà. 

FOTOGRAFIA 14.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 14 (PARADA 11) 

El Gorg Blau de la Riera de Merlès, sobre els materials de la Formació Solsona 

 

 

PARADA 12. SANTUARI DE LA GUÀRDIA, (terme municipal de Sagàs, 

comarca del Berguedà). (Full 293). 

 
Després de realitzar la parada anterior, serà necessari retornar a les immediacions 

de la Fàbrica Nova, per tal de continuar després cap al poble de Puig – reig, especialment 

després de retornar a la carretera local BV – 4406. Així, després de circular uns 5 Km per 
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aquesta carretera, trobarem un trencall per la dreta que es dirigeix (en uns 2 Km) al 

Santuari de la Guàrdia. En aquest indret enlairat, farem una nova parada, dintre del 

recorregut d´aquest itinerari, a uns 10 Km, de l´anterior, aproximadament. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials oligocènics 

esmentats a les aturades anterior. Es tracta de nivells de gresos i de calcolutites de 

tonalitats ocres, que pertanyen a la Formació Solsona. Aquests materials reblen la 

Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets del Sud del Berguedà. 

 

Des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona visió dels voltants. Així, mirant cap a 

ponent, es pot veure el flanc septentrional de l’Anticlinal de Puig – reig, amb els materials 

amb un clar cabussament clarament septentrional. I, tanmateix, mirant cap al Nord, es pot 

entreveure el Sinclinal de Gironella, a través dels “relieves en cuesta” dels voltants. 

FOTOGRAFIA 15. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 15 (PARADA 12) 

Els relleus del flanc septentrional de l´Anticlinal de Pui-reig, des de Santa Maria de la Guàrdia 

 

 Per d´altra banda, des d´aquest indret es pot gaudir d´un bon lloc d´observació. 

Així, mirant cap el Sud es poden veure els relleus de Montserrat. Tanmateix, mirant cap el 

SE, es pot veure clarament el Montseny. També, mirant cap el NW es poden veure els lleus 

de la Serra de la Guàrdia i de la Serra de Queralt, per sobre de la ciutat de Berga. 

 

 

PARADA 13 - CONDICIONAL. GRAVERA DE PUIG-REIG, (terme 

municipal de Puig-reig, comarca del Berguedà). (Full 331). 

 
Després de realitzar la parada anterior, caldrà retornar a la carretera local BV – 

4406, per tal de continuar cap a la població de Puig – reig. Poc abans d´arribar-hi, a 

menys de 1´5 Km, podem fer una nova aturada, si s´escau, a una gravera ara aturada. 

Així, des de la parada anterior, haurem efectuat un recorregut proper als 5 Km, per tal 
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d´arribar fins aquest indret. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels nivells de 

calcolutites de tonalitats ocres i dels gresos que formen part de la Formació Solsona. Com 

ja hem dit anteriorment, aquests materials oligocènics rebles la Depressió Geològica de 

l´Ebre, per aquests indrets.  

 

Per d´altra banda, cal dir que aquests materials presenten un clar cabussament 

cap el Nord, al llarg de tot aquest recorregut. Tot i així, prop de l´indret de l´aturada, ha 

canviant el seu cabussament. Essent ara cap el Sud. Hem passat del flanc septentrional de 

l´Anticlinal de Puig – reig, al flanc meridional, on ara ens trobem. Precisament, la seva 

xarnera es troba prop don som ara 

 

Pel que fa a l´indret de l´aturada, cal dir que hi ha un aflorament de la terrassa 

baixa del Llobregat. Els materials d´aquesta terrassa han estat explotats en una gravera, 

la qual ara es troba tancada. FOTOGRAFIA 16. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 16 (PARADA 13) 

Aspecte actual de les instal·lacions de la gravera de Puig – reig 

 

 

PARADA 14. FORN D´OBRA DE PUIG-REIG, (terme municipal de Puig-

reig, comarca del Berguedà). (Full 331). 

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

4406, per tal d´apropar-nos cap a la població de Puig – reig. Tot i així, poc després de 

sobrepassar la parada anterior (uns 0´3 km, aproximadament), trobarem un camí de terra, 

ample, que surt de la carretera per l´esquerra. Aquest camí, entre altres indrets condueix 

cap a la Riera de Merlès i cap a Sant Pau de Pinós. Poc després d´agafar aquest camí (uns 

0´8 Km i escaig), trobarem un antic forn de teules o forn d´obra, recentment restaurat, el 

qual es troba per sobre de l´autopista C – 16. En aquest indret, farem una nova aturada. La 
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darrera del present itinerari. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials que hem 

esmentat en els recorreguts de les darreres aturades. Així, hem vist afloraments dels nivells 

de calciolutites de tonalitats ocre, alternant amb gresos. Uns i altres materials formen part 

de la Formació Solsona. Aquesta reble la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests 

indrets. 

 

També cal dir que els afloraments que ara estem veient, formen part del flanc 

meridional de l´Anticlinal de Puig – reig. Evidentment, las xarnera es troba al Nord d´on 

ara som, però a poca distància. També cal dir que aquest anticlinal presenta un 

arrumbament de component  E – W, similar al dels altres accidents tectònics que hem anat 

tallant al llarg del recorregut del present itinerari.  

 

En aquest indret, hi va haver-hi un antic forn  d´obra, el qual es troba restaurat. 

Aquest element constitueix part del Patrimoni Miner de la comarca del Berguedà, que cal 

conservar adequadament.  FOTOGRAFIA 17. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 17 (PARADA 14) 

Aspecte actual del Forn d´Obra de Puig – reig 

 

 

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT 
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