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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICO-

MINERALÒGICA PER LA COMARCA DEL 

BERGUEDÀ: DES DE BAELLS I VILADA A 

CASTELL DE L´ARENY, SANT ROMÀ DE LA 
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Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

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 aquest cas, els recorreguts entre Castell de l´Areny i 

Sant Romà de la Clusa; així com els d´aquesta darrera localitat a Vilada, es realitzaran 

per camins de terra, generalment en bon estat.  

 

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. Tot i així, el recorregut s´iniciarà dintre de la Depressió 

Geològica de l´Ebre; i més concretament en la Zona de l´Avant – País Plegat, entre Baells 

i la població de Vilada.  

 

Després s´encreuarà la Falla Sudpirinenca, entrant als Pirineus Meridionals, i més 

concretament al Mantell del Cadí; tot i que ben de seguida ja s´entrarà al Mantell Inferior 

del Pedraforca, pel qual es farà bona part del recorregut, fins arribar a  Sant Romà de la 

Clusa. 

 

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 on ja s´haurà 

passat a l´inici del recorregut. 

 

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

íntegrament per la comarca del Berguedà, per la qual es circularà al llarg de tot el 

recorregut del present itinerari. 
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OBJECTIUS GENERALS 
 

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

objectius generals: 

 

1.- 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. Els trobarem 

fonamentalment pels voltants de Baells, formant part de l´Avant –País Plegat, constituint 

la Serra de Pic–en–cel. 

 

2.- 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 Baells i Vilada, entre aquesta i Castell de l´Areny; i també entre Sant 

Romà de la Clusa i la població de Vilada. 

 

3.-. 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); així com dels cenozoics de l´Eocè, que formen part tant del 

Mantell Inferior del Pedraforca, com també del Mantell del Cadí. 

 

4.- 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.  

 

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 si s´escau, de les restauracions mediambientals dutes a terme, a les 

explotacions mineres i a les obres públiques. 

 

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

Patrimoni Miner, relacionats (o no) amb les explotacions mineres. 

 

 

 

ANTECEDENTS 
 

En relació amb el recorregut del present itinerari, existeix un sol antecedent parcial, 

nostre. Es tracta de MATA – PERELLÓ (2012), i correspon sols a una part del recorregut. 

Així, el present constitueix el primer itinerari realitzat per tota aquesta zona.   

 

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).   
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Igualment, es pot fer esment de les recents publicacions de l´IGME (1994). 

 

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 Baells, actualment totalment per sota de les aigües de l´embassament 

de la Baells. Així, recorregut l´iniciarem a la presa de l´embassament acabat d´esmentar. 

 

Tot seguit, el recorregut es dirigirà cap a la població de Vilada, seguint la carretera 

C – 26. En aquest tram es faran diverses aturades. Tot seguit, des de la darrera població 

esmentada, ens caldrà anar cap a Castell de l´Areny, seguint una carretera asfaltada, sense 

numeració. En aquest tram es faran diverses aturades. 

 

Després, des de les immediacions de les Masies de Castell de l´Areny, per un camí 

de terra ens caldrà anar cap a la pista que uneix Vilada amb Sant Romà de la Clusa.  En 

trobar aquesta pista, anirem cap a la darrera població esmentada, sobrepassant-la. En 

aquest tram es faran diverses aturades. 

 

Finalment, ens caldrà tornar enrere, per tal d´anar de nou cap a Vilada, tot seguint 

la pista que condueix cap aquesta població. 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 dos següents:  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: 
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PARADA 1. PRESA DE l´EMBASSAMENT DE LA BAELLS,  (Baells, 

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

El recorregut de l´itinerari el començarem a la població de Berga. Des d´aquí, ens 

caldrà sortir cap el N, per tal d´a agafar la carretera C – 26 (cap el NE). Per aquesta, ens 4 

Km, arribarem al trencall de la carretera que es dirigeix cap a la Presa de l´Embassament 

de la Baells. En aquest indret farem la primera aturada d´aquest itinerari.  

 

 En aquest recorregut, hem anat trobant els nivells detrítics de conglomerats 

cenozoics (de l´Eocè – Oligocè), que formen els denominats Conglomerats de Queralt (els 

quals formen part dels anomenats Conglomerats de Berga).  Aquests materials detrítics 

acabats d’esmentar, en aquest lloc formen una interessant discordança progressiva, que 

es veu ben clara a l´indret on hi la presa, on ara som, fent-se especialment palesa cap a 

llevant. Es tracta d’una de les discordances progressives més didàctiques d’aquesta zona 

pirinenca. FOTOGRAFIA 1. 

 

 Al Sud d’aquest lloc, destaca la Serra de Pic en Cel, descrita per aquests 

conglomerats, inclinats cap al Sud, però esculpint una preciosa serra. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1 (PARADA 1) 

Aspecte parcial de la discordança progressiva de la Baells. Conglomerats de Berga 
 

 

PARADA 2 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE LA POBLACIÓ DE 

VILADA, (terme municipal de Vilada, comarca del Berguedà). (Full 293). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar (en sentit llevantí, per la carretera 

autonòmica C-26. Per aquesta carretera, aviat es trobarà un trencall per l´esquerra, que 

es dirigeix cap a la Nou de Berguedà. Després, caldrà seguir cap a l´Est. Més endavant, a 

uns 3 Km, s´arribarà  s´arribarà quasi a les immediacions de la població de Vilada. Així, 

quasi en arribar-hi farem una nova aturada, a uns 4 Km de l´anterior. 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials del Sistema Al·luvial de 
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Berga (els també anomenats Conglomerats de Berga), molt verticalitzats per la proximitat 

de l´Encavalcament de Vallfogona. Aquests materials són força visibles al Sud de la 

carretera que anem seguint, on formen la coneguda Serra de Pic-en-cel, ben visible al 

llarg de tot aquest recorregut que hem anat fent, a l´altre cantó de l´embassament. 

 

Tot i així, quasi en arribar a Vilada es faran ben palesos els nivells de les 

calcolutites i gresos grisencs de la Formació Vallfogona (de l´antiga Formació Bagà). Es 

tracta dels materials sovint anomenats com a margues de Vilada, que aquí afloren per 

arreu.  FOTOGRAFIA 2. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2 (PARADA 2) 

Calcolutites i gresos grisencs de la Formació Vallfogona 
 

 

PARADA 3 - CONDICIONAL. GUIXERA DE VILADA, (terme municipal 

de Vilada, comarca del Berguedà). (Full 293). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap a la població de  Vilada. A menys de 

1 Km, es trobarà per la dreta un camí asfaltat que es dirigeix cap al Castell de Roset. En 

agafar-lo, trobarem un edifici que correspon a una antiga guixera (actualment és una 

gossera). En aquest indret, farem una nova aturada, a poc més del recorregut de 1 Km, 

realitzat des de la parada anterior. 

 

En aquest  breu recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials 

esmentats a l´aturada anterior. Així, per arreu haurem vist els nivells de calcolutites 

grisenques de la Formació Vallfogona. Aquests materials apareixen també pels voltats de 

la present aturada, així com a l´inici d´aquest camí. 

 

Tot i així, prop d´aquest indret, hi ha afloraments dels nivells de guixos eocènics 

que pertanyen a la Formació Campdevànol. Aquests materials van estar explotats a les 

immediacions del lloc on ens trobem. Així, aquests materials estrets, van ésser tractats per 

a l´obtenció de guix per a la construcció. A l´actualitat la guixera es troba quasi totalment 
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transformada. Tot i així, és un element del Patrimoni Miner, tant de la població de Vilada, 

com del conjunt del Berguedà. FOTOGRAFIA 3.   

 

 
 

FOTOGRAFIA 3 (PARADA 3) 

Restes d´una de les vagonetes i del guix estret.  
 

 

PARADA 4 - CONDICIONAL. CRUÏLLA DE L´INICI DE LA CARRETERA 

A CASTELL DE L´ARENY, (terme municipal de Vilada, comarca del 

Berguedà). (Full 293). 
 

Des de la parada anterior caldrà anar cap a Vilada, travessant la població anant 

sempre cap a l´Est. Poc després de la sortida  i després deixar el trencall cap a Sant Romà 

de la Clusa (per l´esquerra), trobarem la cruïlla des d´on surt la carretereta cap a Castell 

de l´Areny (també per l´esquerra). En aquest indret, a poc més de 1´5 Km de la parada 

anterior, podem fer una nova aturada, si s´escau. 

 

En aquest recorregut, hem continuat trobant els afloraments dels materials 

esmentats a les aturades anteriors; concretament dels nivells de les calcolutites grisenques 

de la Formació Vallfogona. Aquests materials són també els que apareixen a l´indret de la 

present aturada, així com pels voltants de Vilada. Molt sovint a aquests materials se´ls 

coneix com les Margues de Vilada, tot formar par de l´esmentada Formació Vallfogona. 

 

Per d´altra banda, al Sud d´aquest recorregut, hem continuat trobant sempre els 

materials detrítics del Complex Al·luvial de Berga (els també anomenats Conglomerats de 

Berga). Aquests materials, situats a l´altra banda de la cua de l´embassament de la Baells, 

són també els que constitueixen la Serra de Pic-en-cel.  

 

En aquest indret, mirant cap el SW, es poden veure els relleus de l´esmentada 

serra. FOTOGRAFIA 4. 
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FOTOGRAFIA 4 (PARADA 4) 

Relleus de la Serra de Pic-en-cel, al Sud de Vilada 

 

  
 

FOTOGRAFIA 5 (PARADA 5) 

Afloraments de les calcolutites grisenques de la Formació Vallfogona,  

tot anant des de Vilada a Castell de l´Areny 

 

PARADA 5. CARRETERA A CASTELL DE L´ARENY, 

IMMEDIACIONS DEL Km 1, (terme municipal de Castell de l´Areny, 

comarca del Berguedà). (Full 293). 
 

Després de realitzar la parada anterior, cal agafar la carretereta asfaltada que es 
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dirigeix cap el Nord, tot remuntant la Riera de Vilada.  A quasi 1 Km de l´inici de la 

carretereta, podem fer una nova aturada, a poc més de 1 Km de l´aturada anterior. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les 

aturades anteriors. Així, haurem vist afloraments de les calcolutites grisenques de la 

Formació Vallfogona. Aquests materials es fan clarament palesos prop d´on ara som, a 

l´altra banda de la riera. FOTOGRAFIA 5 (pàgina anterior).   

 

 

PARADA 6. MIRADOR DE CASTELL DE L´ARENY, (terme municipal 

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

Des de la parada anterior caldrà continuar cap al  nord, passant aviat per les Masies 

de Castell de l´Areny, sobrepassant abans el camí de Sant Romà de la Clusa (que surt per 

l´esquerra). Més endavant, arribarem al poble de Castell de l´Areny. En arribar-hi, ens 

caldera anar cap a un mirador situat  al SE del poble, per on farem una nova aturada, a uns 

3 Km de l´anteriorment realitzada. 

 

En aquest recorregut. Hem anat trobant afloraments dels materials detrítics de 

l´Eocè – Oligocè. Aquests materials del Complex Al·luvial de Berga, descriuen un 

interessant anticlinal, tot formant part de la Zona de l´Avant-país Plegat. 

 

Així, des de l´indret de l´aturada es pot veure el flanc septentrional del que podríem 

anomenar Anticlinal de Castell de l´Areny. Així, es podem veure com tots aquests 

materials detrítics tenen un clar cabussament cap el NW. FOTOGRAFIA 6. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 6 (PARADA 6) 

Afloraments dels materials detrítics del flanc septentrional de l´Anticlinal de Castell de l´Areny.  

Aquests materials tenen un clar cabussament cap el Nord-Oest 
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PARADA 7 - CONDICIONAL. CAMÍ DE CASTELL DE L´ARENY A SANT 

ROMA DE LA CLUSA, (terme municipal de Castell de l´Areny, comarca del 

Berguedà). (Full 255). 
 

Des de la parada anterior caldrà retrocedir fins poc més enllà de les Masies de 

Castell de l´Areny. Una mica més avall, es trobarà un camí (en bon estat) que pujarà fins 

trobar el camí – carreter que condueix cap a Sant Romà de la Clusa. Quasi en arribar a la 

cruïlla, en una de les darreres corbes, podem fer una nova aturada, si s´escau, a uns 3 Km 

(de forma aproximada) de la darrera efectuada a Castell de l´Areny. 

 

En aquest recorregut, sempre ascendent, haurem anat trobant afloraments dels 

materials cenozoics que hem vist anteriorment. Aquests materials són força detrítics i 

pertanyen a l´Eocè, concretament al Lutecià.  Es troben plegats i formen part de 

l´Anticlinal de Castell de l´Areny, situant-se dintre de l´Avant –País Plegat.    

 

Així, des d´aquest indret, podem veure els afloraments d´aquests materials 

detrítics, del flanc septentrional de l´esmentat cabussament, amb clar cabussament cap el 

NW. FOTOGRAFIA 7.  

 

 
 

FOTOGRAFIA 7 (PARADA 7) 

Afloraments dels materials detrítics del flanc septentrional de l´Anticlinal de Castell de l´Areny.  

Aquests materials tenen un clar cabussament cap el Nord-Oest, a la Serra dels Rocs 

 

 

PARADA 8. CAMÍ - CARRETER DE VILADA A SANT ROMÀ DE LA 

CLUSA, EL CLOT 1, (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 pel camí ascendent. En arribar a la 

cruïlla amb el camí – carreter que procedeix de Vilada i es dirigeix cap a Sant Romà de la 

Clusa, l´haurem d´agafar, continuant l´ascens cap aquesta darrera localitat. En aquest 
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ascens, arribarem aviat al paratge del Clot, per aquest indret, si s´escau, podem fer una 

nova aturada, a uns 2´5 Km i escaig de l´anterior. 

 

En aquesta pujada. Haurem trobat inicialment els materials esmentats a la parada 

anterior. Així, després de sobrepassar la “cuesta”, arribarem a un pla, al denominat El Clot 

de Sant Romà de la Clusa, que en certa forma ve a donar el nom al petit poblet, situat més 

amunt. En aquest indret afloren els materials de l´Eocè inferior. També es veuen 

afloraments de les calcàries del Garumnià. 

 

Precisament, des d´aquest indret, mirant cap al Nord, es pot veure una clara 

discordança entre aquestes calcàries del Garumnià i una nivells de conglomerats oligocens 

postorogènics, que es superposen a les anteriors. FOTOGRAFIA 8. 

  

 
 

FOTOGRAFIA 8 (PARADA 8) 

Discordança angular entre les calcàries del Garumnià (a l´esquerra) i els conglomerats 

postorogènics oligocens (a la dreta). El clot, pujant cap a Sant Romà de la Clusa. 

 

 

PARADA 9. MIRADOR DE LES 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 que poc a poc es va 

dirigint cap al Nord, cap a Sant Romà de la Clusa. Ens arribar-hi, 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 2 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 (al Complex Al·luvial de Berga). Aquest són també els materials que 
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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 9. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 9 (PARADA 9) 

Anticlinal de Sobrepuny, Coll de la Plana i el Clot 

 

 

PARADA 10.  CAMÍ – CARRETER DE SANT ROMÀ DE LA CLUSA A 

VILADA, EL CLOT - 2, (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 de nou 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. Així, aquesta parada pot coincidir poc més o menys, amb la 

PARADA 8. 

 

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 10.  

 

També es pot veure com els conglomerats oligocènics postorogènics cobreixen les 

estructures de l´esmentat anticlinal, com succeeix per les immediacions de la Nou de 

Berguedà, cap el ponent d´on ara som. 
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FOTOGRAFIA 10 (PARADA 10) 

Flanc occidental de l´Anticlinal de Sobrepuny 

 

 

PARADA 11. 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, poc abans de trobar el camí 

ascendent pel que hem vingut des de Castell de l´Areny cap aquí. A més a més, per aquest 

indret ja hem passat, tot anant cap amunt. 

 

En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments els materials esmentats 

anteriorment. Tot i així, en aproximar-nos a una sèrie de revolts molt pronunciats, haurem 

començat a baixar una clara “cuesta”. Ara al peu de la mateixa, podem veure que es tracta 

d´un important nivells de materials detrítics de l´Eocè, que formen part de la Serra dels 

Rocs, situada per sobre del poblet de Castell de l´Areny, clarament visible des d´aquí. 

 

Aquests materials detrítics, cabussen cap el NW i formen part del flanc 

septentrional de l´Anticlinal de Castell de l´Areny, del que ja hem parlat anteriorment, a les 

aturades 6 i 7 d´aquest itinerari. FOTOGRAFÍA 11, situada a la pàgina següent.  

 

 

PARADA 12. 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, 
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havent sobrepassat el trencall que es dirigeix cap al Castell de l´Areny. 

 

 
 

FOTOGRAFIA 11 (PARADA 11) 

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

 

 

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 Pic-en-cel, 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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