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RECORREGUT DE RECERCA GEOLÒGICOMINERALÒGICA PER LA COMARCA DEL
BERGUEDÀ: DES DE VILADA A LA NOU DEL
BERGUEDÀ, A MALANYEU I A LES MINES DEL
FAR
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 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, els primers trams els efectuarà dintre de la
Depressió Geològica de l´Ebre, pels voltants de Vilada exclusivament.
Poc després, s´iniciarà el recorregut pels Pirineus, prop de la vorera meridional del
Mantell del Cadí, però dintre del seu contacte amb la Depressió Geològica de l´Ebre.
Posteriorment, després d´entrar a l´esmentat Mantell del Cadí, es transitarà pel Mantell del
Pedraforca Inferior, per on finalitzarà el recorregut de l´itinerari.
Així, el recorregut s´iniciarà dintre de la zona de l´Avant-País Plegat (corresponent
a la vorera septentrional de la Depressió Geològica de l´Ebre). Concretament, s’hi
circularà els dos primers trams del recorregut de l´itinerari, entre la població de Vilada i les
immediacions de l´inici de la carretera a la Nou del Berguedà.
Poc després, el recorregut traspassarà l´Encavalcament de Vallfogona, i penetrarà
al Mantell del Cadí. A partir d´aquest indret, i fins a prop del Pla de Claràs (anant cap a la
Nou), discorrerà pel mantell acabat d´esmentar. El recorregut entre aquest indret i les
poblacions de la Nou i de Malanyeu, fins al final del recorregut, s´efectuarà íntegrament
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dintre del Mantell Inferior del Pedraforca, per on clorà el recorregut de l´itinerari.
Per d´altra banda, la totalitat del recorregut del itinerari es realitzarà íntegrament
per la comarca del Berguedà, per la qual es circularà entre el Vilada i les immediacions de
Malanyeu.

OBJECTIUS GENERALS
1.- Observació dels afloraments dels materials cenozoics que formen part de la
Zona de l´Avant-País Plegat, que trobarem al Sud del recorregut entre Vilada i el trencall
de la carretera cap a la Nou de Berguedà.
2.- Observació i estudi dels afloraments del Sistema Pirinenc, tant dels que
corresponen al Mantell del Cadí; com dels del Mantell Inferior del Pedraforca, que
trobarem al llarg de quasi tot el recorregut del present itinerari, entre l´Embassament de la
Baells i el final del 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 Sud dels indrets per on discorrerà el recorregut de l´itinerari). Aquests materials
es distribueixen entre diverses litostratigràfiques. Aquests materials, els tallarem
fonamentalment pels voltants de Vilada, i també entre aquesta població i l´Embassament
de la Baells i la carretera cap a La nou de Berguedà.
4.- Observació i estudi del materials mesozoics (en bona part del Cretàcic, i més
concretament del Garumnià; tot i que també trobarem afloraments del Triàsic Superior i
del Juràssic), que formen part tant del Mantell del Cadí, com també del Mantell Inferior
del Pedraforca.
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 mineralitzacions ferruginoses associades a nivells
carbonosos, situades pels voltants de la Nou i de Malanyeu.
7.- Observació de les explotacions mineres (antigues i actuals), relacionades amb
les mineralitzacions anteriors.
8.- Observació de l´impacte ambiental produït per les recents explotacions mineres,
dedicades a l´extracció de lignit, desenvolupades a l´Alt Berguedà.
9.- Observació, si s´escau de les restauracions mediambientals dutes a terme, sobre
les explotacions mineres anteriors.
10.- Observació dels diferents valors, tant del Patrimoni Geològic, com del
Patrimoni Miner, relacionats (o no) amb les explotacions mineres.
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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, 2006, 2012 i 2012b); així com 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.
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 MATAPERELLÓ (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 a la localitat berguedana de Vilada,
dintre de la comarca del Berguedà. En aquest indret es farà la primera aturada. Després,
des . Des d´aquí, el recorregut anirà cap a ponent, tot seguint la carretera autonòmica C –
26. Després, en trobar el trencall de la Nou, ens caldrà agafar-lo, abans d´arribar a la presa
de la Baells. En aquest tram farem dues aturades.
Tot seguit, per aquesta carretereta de muntanya, el recorregut es dirigirà cap a la
Nou de Berguedà. En arribar-hi, s´efectuaran diverses aturades, fent-se (si s´escau) una
fillola pel camí de Sant Romà de la Clusa.
Posteriorment, el recorregut es dirigirà cap la població de Malanyeu, per on es
faran també, diverses aturades. Posteriorment es baixarà cap al Llobregat, per on finalitzarà
el recorregut de l’itinerari, prop de les Mines de Lignit del Far.

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.
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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
algú 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:

PARADA 1 - CONDICIONAL. GUIXERA DE VILADA, (terme
municipal de Vilada, comarca del Berguedà). (Full 293).
El recorregut, ens caldrà iniciar-lo a la població berguedana de Vilada. Des d’aquí,
ens caldrà agafar la carretera autonòmica C – 26, anant cap a ponent. A poc més 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 la primera aturada.
En aquest breu recorregut, hem trobat afloraments dels materials eocènics de la
Depressió Geològica de l´Ebre. 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. Tot i el mal estat de conservació, és un element
del Patrimoni Miner. FOTOGRAFIA 1.

FOTOGRAFIA 1 (PARADA 1)
Restes de l´antiga fàbrica de guix de Vilada
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PARADA 2 - CONDICIONAL. CARRETERA A BERGA I A LA BAELLS,
IMMEDIACIONS DE LA CRUÏLLA A LA NOU DE BERGUEDÀ, (terme
municipal de Vilada, comarca del Berguedà). (Full 293).
Des de la parada anterior, cal continuar (en sentit ponentí), per la carretera
autonòmica C-26. Per aquesta carretera, s´aniran trobant afloraments dels nivells de
calcolutites grises. En un d´ells, a més de 2 Km de la parada anterior, en podem efectuar
una altra, si s´escau
En aquest recorregut, hem continuat trobant els materials del Sistema Al·luvial de
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 al trencall de la Nou, 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. PLA DE CLARÀ, (terme municipal de la Nou de Berguedà,
comarca del Berguedà). (Full 255).
Des de la parada anterior, cal continuar cap a ponent per la carretera C – 26. Però
en arribar prop de l´embassament de la Baells, trobarem per la dreta una carretereta que es
dirigeix cap a la Nou del Berguedà, la carretera BV – 4022. Després d´una pujada
arribarem al Pla de Clarà. Aquí farem una nova aturada, a uns 6 Km de l´anterior.
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En aquest recorregut, inicialment haurem trobat els materials eocènics que ja hem
esmentat anteriorment, de la Depressió Geològica de l´Ebre. Tot i així, poc després
d´agafar aquesta carretereta, haurem passat la falla Sudpirinenca (l´encavalcament de
Vallfogona) i haurem començat a circular per entre els afloraments del Mantell del Cadí.
Així, haurem trobat els materials cenozoics de l´Eocè i els materials del Garumnià,
fonamentalment.
Més endavant, haurem trobat el Mantell Inferior del Pedraforca. Així, haurem vist
afloraments dels diferents materials cretàcics. Aquests són els materials que apareixen a
l´Indret de l´aturada, on som ara.
Des d´aquest indret, mirant cap al nord, es fa força palès el flanc occidental del
Sinclinal de la Nou. Alhora es veu també el flanc septentrional. Així, com a llevant
d´aquest s´entreveu l´Anticlinal de Sobrepuny. FOTOGRAFIA 3.

FOTOGRAFIA 3 (PARADA 3)
Aspecte llunyà del Sinclinal de la Nou

PARADA 4. ESGLÉSIA DE LOURDES DE LA NOU, (terme municipal de
la Nou de Berguedà, comarca del Berguedà). (Full 255).
Des de la parada anterior, cal continuar cap a ponent per la carretera C – 26. Però
en arribar prop de l´embassament de la Baells, trobarem per la dreta una carretereta que es
dirigeix cap a la Nou del Berguedà. Ens caldrà agafar-la. I en arribar a les immediacions
de l’Església de Lourdes de la Nou, ens caldrà fer una aurada. Així, haurem recorregut
uns 8 Km més.
Més endavant, haurem trobat el Mantell Inferior del Pedraforca. Així, haurem vist
afloraments dels 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
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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 Garumnià, tot constituint el nucli del sinclinal. FOTOGRAFIA 4.

FOTOGRAFIA 4 (PARADA 4)
Aspecte del Sinclinal de la Nou. Al fons es veuen les calcàries del Garumnià

Des d´aquest indret, mirant cap el NE, es pot veure com afloren els materials
carbonatats del Garumnià, tot formant el flanc oriental de l´Anticlinal de Sobrepuny
(FOTOGRAFIA 5). I tanmateix, també es pot veure com materials postorogènics de
l´Eocè Superior cobreixen a totes les estructures anteriors, alhora que presenten un
cabussament gairebé horitzontal, degut al seu caràcter clarament postorogènic.
Aquests materials postorogènics es poden veure, entre altres indrets al cim del
Sobrepuny. Efectivament, a diversos indrets es veu com aquests materials cobreixen els
afloraments de les calcàries del Garumnià, de les que acabem de parlar més amunt.

PARADA 5. BARRANC DE LA BAGA D´ESPADES, (terme municipal de
la Nou de Berguedà, comarca del Berguedà). (Full 255).
Des de la parada anterior, cal agafar un camí que condueix cap el torrent de la
Baga d´Espades. En arribar-hi, farem una nova aurada. Així, des de l´anterior, haurem
recorregut escassament uns 0´5 Km.
En aquest breu recorregut, hem trobat els materials mesozoics que ja hem vist a
l´aturada anterior. Per d´altra banda, per aquest indret on som ara, a tocar de les aigües del
torrent, es pot veure una interessant fractura, que afecta als materials acabats d´esmentar.
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FOTOGRAFIA 5.

FOTOGRAFIA 5 (PARADA 5)
Fractura entre els materials del Garumnià

Per d´altra banda, des de les immediacions del inici del camí, es pot veure com els
materials del Garumnià (concretament, les calcàries) dibuixen perfectament el Sinclinal de
la Nou. FOTOGRAFIA 6.

FOTOGRAFIA 6 (PARADA 5)
Un aspecte del Sinclinal de la Nou, amb les calcàries del Garumnià en primer terme
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PARADA 6. CARRETERA A MALANYEU, COLLADA DE SANT
ISIDRE, (terme municipal de la Nou de Berguedà, comarca del Berguedà).
(Full 255).
Des de la parada anterior caldrà anar cap a Malanyeu, per una carretera local.
Aviat es trobarà el trencall que es dirigeix cap a Sant Romà de la Clusa (per la dreta de la
ruta). Aviat començarem a pujar una collada. Quasi en arribar dal, podem fer una nova
aturada, amb vistes cap a llevant, cap a Escades. Així, des de la parada anterior, haurem
recorregut uns 2 Km més.
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 occidental de l´Anticlinal de
Sobrepuny. Tot i així, en aquest indret es poden veure clarament les calcàries del
Garumnià, en aquest flanc occidental del darrer anticlinal esmentat. FOTOGRAFIA 7.
Tanmateix, cap el fons de la fotografia, es poden veure uns conglomerats oligocens
postorogènics, que arriben a cobrir i fossilitzar aquests nivells de calcàries garumnianes
acabades d´esmentar, als cims del Serrat de Fulleracs.

FOTOGRAFIA 7 (PARADA 6)
Les calcàries del Garumnià i els nivells postorogènics de Fulleracs

PARADA 7. CARRETERA A MALANYEU, IMMEDIACIONS AMB LA
CRUÏLLA DE LA CARRETERA DEL FAR, (Malanyeu, terme municipal
de la Nou, comarca del Berguedà). (Full 255).
Des de la parada anterior caldrà Continuar cap a Malanyeu, tot anant per la
carretera local que hem agafat a la sortida de la Nou. Així, aviat es coronarà la Collada de
Sant Isidre i es començarà a baixar. Poc abans d´arribar a la cruïlla que puja des del
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Llobregat cap a Malanyeu, farem una nova aturada. A quasi 1´5 Km de l´anterior i a uns
0´1 Km abans d´arribar a la cruïlla.
En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials mesozoics
esmentats a les aturades anteriors. Aquests materials cretàcics són també els materials que
apareixen en aquest indret,
Des d´aquest indret, mirant cap a ponent, es pot veure el flanc oriental del Sinclinal
de Fígols - Vallcebre. Així, a la part baixa es veuen els terrenys cretàcics, eminentment
carbonatats del Cretàcic Inferior i del Cretàcic Superior. Més amunt es veuen els terrenys
del Garumnià, amb les calcàries “clar de Lluna”, dintre del Garumnià. Pel darrere, de tots
aquest materials, es pot veure la silueta del Pedraforca. FOTOGRAFIA 8.

FOTOGRAFIA 8 (PARADA 7)
Un aspecte del flanc oriental del Sinclinal de Fígols - Vallcebre, amb les calcàries del Garumnià a
la part alta. Al fons es pot veure el Pedraforca i la Serra del Cadí, al fons a la dreta

PARADA 8. CAN LLOMAR, (Malanyeu, terme municipal de la Nou,
comarca del Berguedà). (Full 255).
Des de la parada anterior caldrà arribar a la cruïlla de la carretera amb la que venim
des de la Nou amb la que puja des del Llobregat. En trobar-la, ens caldrà anar cap al poble
de Malanyeu. En uns 1´5 Km, aproximadament, arribarem al poble, després de deixar a
l´esquerra Can Anglada. Després d´arribar al poble, caldrà remuntar el barranc de
Malanyeu, per tal d´anar cap a les immediacions del Llomar, per on podem fer la present
aturada, a 1 Km de Malanyeu i ans 2´5 des de l´aturada anterior.
En tot aquest recorregut, s´ha anat circulant sempre per entre els materials
mesozoics del Cretàcic, els quals formen part del flanc meridional del Sinclinal de la NouMalanyeu, on ara ens trobem. Aquests materials pertanyen en molt bona part al Garumnià.
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Així, des d´aquest lloc, on ara efectuem la present aturada, es pot veure clarament
l´estructura d´aquest sinclinal acabat d´esmentar, tot mirant cap a llevant. I també, des
d´aquí, tot mirant cap a ponent, es pot veure el Sinclinal de Fígols-Vallcebre, del que ja
hem parlat a l´aturada anterior.

PARADA 9. IMMEDIACIONS DE CA N´ANGLADA, (Malanyeu, terme
municipal de la Nou, comarca del Berguedà). (Full 255).
Des de la parada anterior caldrà retornar a Malanyeu, per tal d´anar després cap al
Llobregat, baixat per la carretera local que condueix cap a vall del Llobregat. Poc després
de superar Ca n´Anglada i la cruïlla amb la carretera local per la que hem vingut des de la
Nou, podem fer una nova aturada, a Poc menys de 1´8 Km de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem tornat a trobar els afloraments dels que hem parlat al
desplaçament cap a la parada anterior. Així, ara estem al bell mig d´uns afloraments de
calcolutites del Garumnià, molt cobertes de derrubis de pendent.
Per d´altra banda, des d´aquest indret, mirant cap al poble de Malanyeu i cap als
Cingles de Malanyeu – la Solana Gran (que separa aquesta vall de la de Sant Julià de
Cerdanyola), es poden veure les calcàries del Garumnià, força inclinades, formant part del
flanc septentrional del Sinclinal de Malanyeu, per on ara ens trobem. FOTOGRAFIA 9.

FOTOGRAFIA 9 (PARADA 9)
Un aspecte del flanc septentrional del Sinclinal de Malanyeu, amb les calcàries del Garumnià. Al
darrere hi ha els relleus de les Cingles de Malanyeu – la Solana Gran, amb afloraments carbonatats
del Cretaci Inferior.
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PARADA 10. DESLLAVISSADA DE LA CARRETERA, (Malanyeu,
terme municipal de la Nou, comarca del Berguedà). (Full 255).
Des de la parada anterior caldrà continuar baixant per la carretera local que
condueix cap a vall del Llobregat. A uns 1´5 Km després de fer l´aturada anterior, es troba
una important esllavissada. Aquí farem una nova aturada.
En aquest lloc hi va haver una interessant esllavissada. Aquesta es va produir entre
els nivells carbonatats del Cretaci Mig. FOTOGRAFIA 10.

FOTOGRAFIA 10 (PARADA 10)
Esllavissada de la carretera de Malanyeu. Barranc de Malanyeu

PARADA 11. ANTIGUES EXPLOTACIONS LIGNITÍFERES DEL FAR,
CARRETERA D´ACCÈS A MALANYEU, (Malanyeu, terme municipal de
la Nou de Berguedà, comarca del Berguedà). (Full 255).
Després de fer la parada anterior, cal continuar baixant per la carretera local que es
va apropant cap el riu Llobregat, a la carretera autonòmica C – 16 (Berga – Guardiola de
Berguedà). A poca distancia de la parada anterior, després d´uns corbes i recorbes,
trobarem per la dreta un entrador de terra, en una corba de la carretera, que surt per la
dreta, baixant. Ens hi caldrà entrar, per fer una nova aturada, aproximadament a quasi 1
Km, des de la parada anterior.
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments de les calcàries cretàciques, les
quals pertanyen al Mantell Inferior del Pedraforca, per on estem circulant al llarg de quasi
tot el recorregut, des de la PARADA 3, prop de la Nou del Berguedà. Aquests nivells
estan inclinats cap al Sud, i per sobre d´ells es troben els trams del Garumnià, on hi ha els
lignits i les seves explotacions. Aquests nivells del Garumnià amb calcolutites,
fonamentalment, són els que hem trobat prop de Malanyeu, entre altres indrets.
Cal dir que en funció d´aquesta situació, quasi totes les boques de les mines de
lignit entren pels nivells de calcàries, dirigint-se cap al Sud, fins trobar el Garumnià i en
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concret els nivells de les calcolutites amb els nivellets de lignits. Així, en aquest indret, es
poden veure algunes de les antigues explotacions, les quals es realitzaven aquí pel sistema
de mineria soterrània. Per aquesta raó, en aquest lloc es troben unes antigues galeries,
actualment tapades. FOTOGRAFIA 11.

FOTOGRAFIA 11 (PARADA 11)
Aspecte de la boca tancada

PARADA 12 - CONDICIONAL. INSTAL·LACIONS MINERES DE LES
ANTIGUES EXPLOTACIONS LIGNITÍFERES DEL FAR, (Malanyeu, terme
municipal de la Nou de Berguedà, comarca del Berguedà). (Full 255).
Després de fer la parada anterior, cal tornar a la carretera que baixa cap el
Llobregat. Però, quasi en trobar-la, veurem un camí que surt per l´esquerra, baixant. Ens
caldrà agafar-lo i a uns 100 metres, podem fer una nova aturada.
Per aquest camí, arribarem a les restes de les antigues instal·lacions mineres de
les Mines de Lignit del Far. Així veurem una sèrie d´edificis mig enrunats. Tanmateix
podrem trobar antigues galeries, tapades.

PARADA 13. CARREGADOR DE LES ANTIGUES EXPLOTACIONS
LIGNITÍFERES DEL FAR, CRUÏLLA D´ACCÈS A MALANYEU, (terme
de Cercs, comarca del Berguedà). (Full 255).
Després de fer la parada anterior, cal retornar a la carretera que baixa des de
Malanyeu i que ens va portant cap el Llobregat i cap a la carretera C – 16. Poc abans
d´arribar a la cruïlla, podem fer una nova aturada, després de recórrer quasi 1´5 Km, des de
la parada anterior.
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En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments de les calcàries cretàciques, les
quals pertanyen al Mantell Inferior del Pedraforca. Per sobre d´aquests materials, haurem
vist uns materials detrítics, molt heteromètrics. Es tracta d´uns derrubis de pendent situats
sobre unes antigues morrenes glacials. FOTOGRAFIA 12.

FOTOGRAFIA 12 (PARADA 13)
Aspecte dels derrubis de pendent i dels restes de les morrenes glacials

FOTOGRAFIA 13 (PARADA 13)
Instal·lacions mineres situades vora la carretera.
Per la part alta entraven les vagonetes del aeri que baixaven des de la mina,
i a la part inferior hi havia les tolbes
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Per d´altra banda, en aquest indret, es troben unes antigues instal·lacions mineres,
entre les quals destaca el carregador de carbó, situat a la dreta de la carretera autonòmica
C - 16. En aquest indret arribava el lignit extret a les explotacions mineres que hem vist a
les aturades anteriors. Es tracta d´un interessant element del patrimoni miner, el qual
convindria de protegir. FOTOGRAFIA 13.

EN AQUEST INDRET FINALITZA EL RECORREGUT DE L´ITINERARI
___________________________________________________________________
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