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PRÒLEG 

Qualsevol racó de la nostra geografia, i més si ens apropem als Pirineus, té un 
interès natural gran. La biodiversitat, la bellesa dels paisatges, la petjada humana, al 
llarg de la història de la qual hi queden monuments singulars, són motius suficients 
per perdre’s per molts indrets. Si aquests, a més, no han estat encara excessivament 
malmesos pel turisme massiu i, sobretot, per l’urbanisme excessiu d’apartaments i 
segones residències, llavors l’encant natural és superior. La vall de Lillet, a l’Alt Ber-
guedà, és un d’aquests espais encara privilegiats on la persona es pot fondre amb la 
natura i integrar-se plenament amb el paisatge o amb els poblaments de mida ben 
humana que hi trobarà. 

El llibre que prologuem està redactat des de l’experiència de les colònies de vacan-
ces, de l’excursionisme, d’aquelles corrues d’infants i adolescents que encara es veuen, 
amb el fulard, pel marge esquerre de les carreteres de casa nostra durant els mesos 
d’estiu. Un espai natural i humà encara poc conegut i que centenars d’infants als cam-
paments i a les cases de colònies el coneixen i aprenen a respectar-lo cada primavera i 
cada estiu. Volem una combinació millor? 

Després d’una primera i petita anàlisi física del nostre petit país, l’autor s’endinsa 
en els recursos vegetals de la Vall, on el bolet n’és el rei. Altres recursos naturals, com 
els miners i el ciment, han deixat la seva petjada, encara present quan es pot fer una 
acurada “lectura del paisatge”. El romànic i el modernisme són estils arquitectònics 
presents en un indret que ha viscut nombroses èpoques d’esplendor: les darreres grà-
cies a la indústria i les actuals gràcies a l’explotació equilibrada del turisme que co-
mença pels infants i les colònies de vacances. 

L’autor, Miquel Jaumot, excursionista, educador, un profund enamorat del pai-
satge del nostre país, detalla en el cos principal de l’obra nombrosos itineraris que ha 
resseguit amb minuciositat i que ens permetran descobrir la Vall. Comença per unes 
rutes d’apropament, des dels quatre punts de l’horitzó i amb centres d’interès com 
la llegenda del comte Arnau o el romànic; descriu diversos itineraris per arribar a la 
Vall. Sense cap dubte es tracta d’un recurs de primer ordre per despertar l’interès sobre 
l’indret i contextualitzar-lo amb perspectiva. 

I un cop a la Vall, les cases de colònies de la Sala i el Xalet del Catllaràs de la Fun-
dació Pere Tarrés serveixen com a base de nombrosos itineraris i excursions. Una guia 
per a l’excursionista, per a la persona que pot gaudir d’unes vacances o d’un cap de 
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setmana a la Pobla de Lillet o a l’Alt Berguedà. I un recurs extraordinari per a aquell 
equip de monitors que vol educar els infants en el coneixement i respecte per la natu-
ra, per l’estima del país que es coneix veritablement des de senders i viaranys. 

Tot agraint a l’autor aquest nou treball de foment de l’excursionisme, vull enco-
ratjar el lector a deixar-se seduir per llogarets com Falgars, per regals naturals com la 
mina de petroli de Riutort, per la bellesa del temple de Sant Jaume de Frontanyà o per 
l’amplitud d’horitzons i de l’esperit que s’obre des del mirador del Roc de la Lluna. 

Josep Oriol Pujol i Humet
Director general de la Fundació Pere Tarrés

El Roc de la Lluna des del santuari de Falgars
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APROXIMACIÓ 
A LA VALL DE LILLET 

La vall de Lillet és una manera de definir l’entorn de la Pobla de Lillet. En el cas 
de la guia que teniu a les mans, abraça l’espai que comprèn des del coll Roig, al nord, 
fins a les elevacions del Catllaràs, al sud; i des del Junyent, a l’est, fins al Riutort, a 
l’oest. Està centrada en les dues cases de colònies que el Servei de Colònies de Va-
cances de la Fundació Pere Tarrés té en aquesta vall; al nord, la Sala, i al sud, el Xalet 
del Catllaràs.

La guia pretén donar, per una banda, una visió general de l’entorn natural i la seva 
història, i per l’altra, indicar uns itineraris que permetin conèixer una colla d’indrets 
d’aquesta bonica vall.

Entre el Parc del Cadí-Moixeró i l’Espai Natural 
del Catllaràs

Que l’àmbit que abasta aquesta guia té interés naturalístic ho demostra el fet que 
bona part de la zona nord pertany al Parc Natural del Cadí-Moixeró, i la sud a l’Es-
pai d’Interès Natural del Catllaràs, que al seu torn depèn també del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró, creat el 15 de juliol de 1983 per mitjà del 
Decret 353/83 de la Generalitat de Catalunya, té una superfície de 41.342 hectà rees. 
És el segon parc natural més gran de Catalunya i va ser declarat Zona d’Especial 
Protecció per a les Aus (ZEPA) per la Unió Europea. És l’espai protegit català amb 
major nombre d’hàbitats i espècies de flora i fauna d’interès europeu, d’acord amb la 
Directiva Hàbitats de la Unió Europea.

Més endavant, l’any 1992, el Catllaràs fou una de les zones recollides dins del Pla 
d’Espais d’Interès Natural, amb la intenció de protegir la seva riquesa ambiental. El 
que cal, a hores d’ara, és definir les mesures a aplicar. Ja se sap que l’Administració és 
lenta. 

El centre d’informació i les oficines del Parc Natural del Cadí-Moixeró es troben 
al carrer la Vinya núm. 1 de la vila de Bagà. Tel. 93 824 41 51.



8

Mots previs

Accessos, comunicacions i transports públics

Accedir a la vall de Lillet en cotxe es pot fer per diversos llocs.
L’accés més utilitzat és per la C-16, antiga C-1411 o Eix del Llobregat (que uneix 

Manresa amb la Cerdanya a través del túnel del Cadí). Si es ve del sud, o sigui de 
Barcelona, Manresa o Berga, cal prendre la sortida de Guardiola de Berguedà que 
indica la Pobla de Lillet, i seguir per la carretera B-402 que duu a la Pobla. Si es ve pel 
nord, des de la Cerdanya, cal sortir a Guardiola de Berguedà i, en arribar a la cruïlla 
de davant de l’església, continuar en direcció a la Pobla per la ja esmentada B-402.

Una altra alternativa a partir de la Cerdanya és seguir la carretera BV-4031, que 
des de la Molina accedeix al pla d’Anyella i a Castellar de n’Hug, passa a tocar les 
Fonts del Llobregat i arriba a la Pobla de Lillet pel nord.

Si es ve de les comarques de Girona (est), es pot seguir l’antiga N-152 (de Granollers 
a Ripoll, que actualment és la C-17) i, en arribar a Campdevànol, agafar la carretera 
GI-402 que passa per Gombrèn i que a partir del coll de Merola, en entrar a la pro-
víncia de Barcelona, es converteix en B-402 i baixa cap a la Pobla de Lillet.

Una quarta ruta és, venint del Ripollès per Sant Jaume de Frontanyà, per una pista 
gairebé tota asfaltada, menys el tram final, poc abans d’arribar a la B-402, a un parell 
de quilòmetres de la Pobla.

I una darrera possibilitat és agafar la BV-4021, que des de Guardiola de Berguedà 
duu a Sant Julià de Cerdanyola i, seguint fins a la cruïlla, per la dreta porta al santuari 
de Falgars, i per l’esquerra baixa cap a la B-402, molt a prop de la Pobla.

Quant a transport públic, hi ha dues companyies que arriben a la Pobla de Lillet:

· Alsina Graells. Tel. 93 821 04 85 / 93 265 65 92. Ruta Barcelona-Manresa-
Berga-Guardiola de Berguedà-Bagà-La Pobla de Lillet-Castellar de n’Hug.

· MIR. Tel. 972 70 30 12. Ruta Ripoll-Campdevànol-Gombrèn-La Pobla de 
Lillet-Guardiola de Berguedà-Berga.
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RELLEU. ENTRE EL PIRINEU I EL PREPIRINEU

La vall de Lillet queda centrada pel Llobregat, que hi arriba perpendicularment 
de nord a sud i després la travessa d’est a oest. Són aquest i altres rius i torrents que 
desguassen al Llobregat, tots junts, els que recentment han modelat l’actual relleu.

De fet en poden diferenciar dues grans zones. La del nord, amb el teló de fons 
del pirinenc Puigllançada, del qual a la dreta en surt el Llobregat; al mig, la carena 
que, partint del Pirineu, segueix pel coll Roig (1.400 m), el puig Roig, el Montderm 
(1.530 m), el coll de Cerquedà i el puig Calm; i, a l’esquerra, la vall del Gavarrós i el 
Riutort, que acaben a la vall del Llobregat per una zona de terrasses, quan aquest ha 
pres la direcció E-W del Llobregat (800 m).

El massís del Catllaràs des del santuari de Falgars



10

Miquel Jaumot

Cretaci

Juràssic

Keuper 

Buntsandstein

Paleozoic

Conglomerats

Margues i gresos

Calcàries i margues

Paleocè

Triàsic

Eocè

L’Arija Puigllançada

S N

SERRA DEL CATLLARÀS

La Molina
Collada de Toses

Túnel del
Cadí-Moixeró

Coll de Pal

Castellar
de n’Hug

Ribes de
Freser

Bagà

Guardiola
de Berguedà

La Sala

La Pobla
de Lillet

Coll de Merola

Gombrèn

Campdevànol

Ripoll

Sant Julià
de Cerdanyola

Santuari de Falgars

Xalet de
Catllaràs

Sant Jaume de Frontanyà

La Nou de Berguedà

Berga

Vilada

Alpens



11

La vall de Lillet

Crestes i cingles dominen el relleu del Catllaràs

Pel sud tenim el gran massís del Catllaràs, amb la capdavantera serra de Falgars 
i l’allargassada i trifurcada carena formada per la serra Negra, la de Fajabranca, el 
Catllaràs amb la serra Pigota i, com a vèrtex, el Pedró (1.764 m).

Si en busquem els orígens ens hem de remuntar a l’era primària, fa més de 500 
milions d’anys, quan Catalunya, com gairebé totes les terres del sud d’Europa, era 
una gran conca oceànica on s’anaven dipositant materials fins que, al llarg de milions 
d’anys, es transformaren en els gneis, esquists o pissarres paleozòiques del que s’ano-
mena zona axial dels Pirineus.

Fa una mica més de 200 milions d’anys, al final de l’era primària, es produí el ple-
gament hercinià que donà origen al massís catalanobalear i, a la vegada, simultanejà 
amb una intensa activitat ígnia que produí grans masses de roques granítiques.

Durant l’era secundària, quan els dinosaures campaven per aquestes terres, com 
es pot comprovar a Fumanya on en queden algunes petjades, no gaire lluny de la vall 
de Lillet, fa només entre 230 milions i 65 milions d’anys, en una nova invasió de les 
aigües marines, s’anà sedimentant, a poc a poc, el que després formaria el material 
calcari del Prepirineu.

A començaments del terciari, entre 65 milions i 30 milions d’anys enrere, el des-
plaçament de les plaques tectòniques donà origen a l’orogènesi alpina, que a més dels 
Alps va fer néixer l’Himàlaia i el nostre Pirineu, amb l’aixecament de l’antic axial que, 



12

Miquel Jaumot

en enlairar-se, trencà i desplaçà la capa de materials sedimentaris acumulats al seu 
damunt, que formaren el Prepirineu.

I fa quatre dies, geològicament parlant, o sigui, uns dos milions d’anys, entrem 
al quaternari, el període actual. El relleu ja tenia la distribució d’ara però hi faltaven 
les darreres pinzellades que van donar, especialment els, almenys, quatre períodes 
glacials. Per sobre dels 2.200 m la neu era permanent, els rius baixaven amb molta 
més aigua que en l’actualitat i anaven excavant les valls i dipositaven els materials que 
formaren les diverses terrasses.

El resultat d’aquesta evolució geològica ha estat el relleu actual, del que, en l’àmbit 
d’aquesta guia, en podem diferenciar tres zones. La primera, la nord, que correspon al 
sòcol hercinià. Materials compresos entre el devonià, fa 345 milions d’anys, i el car-
bonífer, fa només 280 milions, amb pissarres grises i intercalacions de conglomerats 
quarsosos. Per sota hi ha de 5 a 10 m de calcàries de color gris fosc que contenen restes 
de mol·luscs. Les calcàries compactes donen lloc fàcilment a cingleres i a vessants tar-
terosos i escarpats i l’erosió de les margues origina relleus amb xaragalls.

La segona, la sud, amb la serra prepirinenca del Catllaràs que s’aixeca paral·lela 
a l’alineació orogràfica formada per les serres del Cadí, Moixeró i Montgrony. És de 
substrat calcari i supera els 1.700 m d’altitud en set cims de relleu suau. En els contra-
forts de menor altitud, destaquen diverses crestes i cingles: la roca Forcada (1.544 m), 
vigilant entre les valls de l’Ardericó i el Junyent (els cingles de Fulleracs i de la Morre-
ra, el cim de Sobrepuig, les agulles de les Espades) i les crestes del Joc de Pilota.

I, finalment, la tercera, entremig de les altres dues, amb materials torrencials entre 
la Pobla i Guardiola a la dreta del Llobregat, dipòsits associats a cons de dejecció, pen-
jats entre 7 i 10 m sobre el nivell dels rius, i dipòsits fluvials que configuren terrasses.

Boires
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Clima. El temps que pot fer

El clima de la vall de Lillet i el Catllaràs registra variacions importants al llarg de 
l’any, sobretot pel que fa a la temperatura, que, amb una mitjana anual de 13º C a la 
Pobla de Lillet, pot baixar força graus sota zero a l’hivern i pujar als 30º C a l’estiu. Al 
Catllaràs hi fa més fred; cal tenir en compte que la temperatura baixa de 0,5º a 1º C 
per cada 100 m d’alçada.

La pluviositat és important, d’uns 900 mm anuals a la Pobla, i destaquen les plu-
ges de primavera (234 mm) quan les muntanyes blanques es transformen en verdes, 
gràcies també al desglaç. A l’estiu té un clima suau, tot i que les tempestes poden ser 
fortes i, de fet, és l’època en què cau més aigua (273 mm). Durant el dia el sol també 
pica fort, però els capvespres, nits i matinades solen ser fresques i agradables. Al mig-
dia, sota l’ombra dels arbres o dins de les cases, no hi sol fer gaire calor.

Acabat l’agost, es fa sentir la tardor. L’herba de les muntanyes es panseix i es torna 
groga. En aquesta època de l’any hi solen haver nits clares i serenes. Tot i que no hi 
plou tant (214 mm), també hi ha tempestes. Les nits comencen a ser fresques i, de 
tant en tant, hi ha algunes glaçades.

L’hivern (145 mm) és l’època de l’any menys plujosa, amb algunes nevades i mol-
tes glaçades.

Al Catllaràs, en guanyar altitud, hi plou més, fins a arribar, probablement, als 
1.200 mm al llarg de l’any. Durant l’hivern, bona part d’aquesta precipitació cau en 
forma de neu.

Hidrografia. La vall del Llobregat

La zona que es descriu en aquesta guia comprèn tota la part alta del riu Llobregat, 
gairebé des del seu naixement i fins una mica més avall del seu aiguabarreig amb el 
Riutort.

Seguint el riu des de Sant Vicenç de Rus, primer rep per la dreta les aigües del tor-
rent de Rus que, a la vegada, en porta dels torrents de l’Avellanosa i del de les Tortes; 
després, per l’esquerra li arriben les de Meranges. En arribar al Clot del Moro, recull 
per la dreta les aigües d’aquest clot, i tot seguit, per la mateixa banda, les que des del 
coll Roig porta el torrent de la Molina.

En arribar a la Pobla de Lillet se li ajunta per l’esquerra el riu Arija que, des dels 
estreps occidentals del Montgrony, va recollint les aigües de diversos torrents, el darrer 
dels quals, el Junyent, li aporta les del vessant oriental del Catllaràs i de la serra de 
Fajabranca. Un xic més avall, a la mateixa Pobla, el Regatell li acaba de vessar el que 
recull del nord del Catllaràs, junt amb la riera de Vallfogona, que té un cabal abun-
dant i perenne; aquesta riera s’inicia a la deu de Fontanals, segueix gairebé sempre al 
fons de la vall que les seves aigües han modelat i desguassa al Llobregat dins del nucli 
urbà de la Pobla.
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Passada la Pobla de Lillet, el Llobregat segueix en direcció E-W per una vall una 
mica més ampla. Per la dreta li arriben diversos torrents, d’entre els quals destaca el de 
la Sala. Per l’esquerra, des de Falgars, baixa el torrent del Clot de l’Infern. 

Abans de sortir del nostre abast, s’ajunta per la dreta el Riutort, que, a la vegada, 
recull les aigües del torrent de la Baga Fosca, del riu de Gavarrós i dels torrents de la 
Coma i de Pardinella.

En arribar a Guardiola de Berguedà, el cabal del riu és, normalment, de 4 m3/s. Però 
no sempre porta la mateixa quantitat d’aigua, i precisament per això hi ha un bon nom-
bre de riuades documentades des de l’any 1570, passant per les de 1579, 1617, 1847, 
1850, 1864, 1894, 1907, 1962, 1971 i, finalment, la del 7 de novembre de 1982.

També, a vegades, passa el contrari, i el cabal pot disminuir tant que a la Pobla hi 
pot haver manca de pressió a determinats barris o restriccions a segons quines hores. 
El 1922 la manca d’aigua provocà tal crisi en el ram de la indústria tèxtil de la Pobla 
que obligà diverses famílies a emigrar a altres indrets.

Sense oblidar la contaminació, de la qual ja hi ha constància des del 1918, quan el 
18 de juny el riu baixava amb gran mortaldat de peixos a causa dels residus que s’hi 
tiraven. Semblen aigües netes, però enganyen.

El riu Llobregat a prop de la Sala



15

La vall de Lillet

VIDA NATURAL A LA VALL DE LILLET

VEGETACIÓ I RECOL·LECCIÓ. FER EL REBOST 

La vegetació de la vall de Lillet ve determinada lògicament per la seva altitud i el 
seu clima, i pertany als estatges anomenats submontà i montà.

Si fem una línia imaginària que, des del nord, sortint de coll Roig, es dirigeixi cap 
al sud fins al Catllaràs, trobaríem un seguit d’estatges de vegetació: primer, rouredes 
amb boix, seguides de pinedes de pi roig; després, fagedes (calcícoles); i més tard, 
novament pinedes de pi roig, alguns prats i la vegetació de ribera de la vorera del 
Llobregat. En pujar cap al Catllaràs, es torna a trobar pi roig, fagedes, pi negre i pas-
tures. La vegetació del Catllaràs és formada per extensions importants de pinedes de 
pi roig, que ocupen sobretot els vessants obacs. A partir dels 1.700 m apareixen claps 
de pinedes de negre, de les més meridionals de Catalunya. 

Aquesta vegetació pirinenca estava acompayada per mosaics d’avets, avui desapare-
guts, com l’antiga avetosa d’Ardericó, i només resten unes mostres a les obagues.

Les pinedes de pi roig que, com hem vist, dominen gran part de la vall de Lillet, 
tenen un sotabosc arbustiu dominat pel boix. En no ser tan espès com les fagedes, per-
meten el pas del sol i el substrat herbaci és força important. El pi roig, que pot arribar 
a 30 m d’alçada, destaca pel seu tronc recte i l’escorça rogenca, tot i que les branques 
inferiors força separades del sòl permeten caminar tranquil·lament. Floreix entre maig 
i juny, i ocupa llocs relativament secs dels vessants assolellats.

Les fagedes formen boscos típicament medioeuropeus amb un estrat arbori força 
dens i, en conseqüència, ombrívol a l’estiu, però desolats a l’hivern, amb estrat herbaci 
rarament embosquinat per vegetació arbustiva, és doncs un bosc força esclarissat. En 
el decurs de la primavera es produeix la represa de la vegetació herbàcia i, abans que 
el faig tregui les fulles, el bosc s’omple de color. A l’estiu, el dens fullam no permet el 
pas dels raigs del sol.

El faig és un arbre que pot arribar a quaranta metres d’alçada, amb la seva incon-
fusible escorça llisa de color gris clar. Les seves fulles caduques es tornen roguenques 
en arribar la tardor. Les fagedes del Catllaràs són de les anomenades calcícoles, amb 
sotabosc pobre, que marquen el trànsit cap a les rouredes seques. També trobem la 
fageda amb boix, per exemple, a les fondalades ombrívoles del Pedró del Catllaràs i 
del puig Lluent. 
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RUTES D’APROPAMENT:
VISITES AL LLARG DELS ACCESSOS 

Qualsevol ruta per arribar a la vall de Lillet posseeix innombrables al·licients per 
aturar-nos. Vegem-ne uns quants:

Per accedir a la vall de Lillet, es vingui d’on es vingui, cal passar per indrets amb 
molta varietat de coses interessants. Hi ha diverses rutes: la que ve pel Llobregat des 
del sud, o sigui des de Barcelona, que és la més utilitzada i la que a la vegada ofereix 
més diversitat d’indrets. La que continua cap al nord pel túnel del Cadí, per una ban-
da, i pel coll de Pal, per l’altra, és una ruta més muntanyenca.

Aquestes dues rutes queden completades amb la tercera, que va des de Guardiola 
de Berguedà fins a la Pobla de Lillet i que torna pel santuari de Falgars i Sant Julià de 
Cerdanyola.

Des de la Pobla de Lillet podem accedir, pel nord, a la zona de museus del Clot del 
Moro i a les Fonts del Llobregat, tot visitant Castellar de n’Hug. Des d’aquí, ara cap a 
l’est, seguint una pista asfaltada, ens podem endinsar pel món del comte Arnau, fins 
a arribar al santuari de Montgrony. Paral·lelament, també des de la Pobla de Lillet, a 
través del coll de Merola, canviem de vessant i ens podem dirigir cap a Gombrèn, ja 
a la conca del Ter. I, finalment, per una altra pista asfaltada, anar cap al sud vers Sant 
Jaume de Frontanyà.

1. Ruta del Llobregat sud

És la ruta clàssica des de les comarques de Barcelona, Tarragona i Lleida, seguint 
l’anomenat Eix del Llobregat (antiga C-1411 i actual C-16). Un cop s’entra al Ber-
guedà, hi ha una colla d’indrets dignes de ser visitats. Com que en són molts i l’objec-
tiu és arribar a la vall de Lillet, només esmentarem els que estan a tocar de la carretera 
o que tenen algun interès molt especial.

Passat Navàs i entrant al Berguedà, hi ha una colla de colònies tèxtils (1.1), d’entre 
les quals destaca la Colònia Vidal (1.2) per la seva rehabilitació com a museu. Més 
amunt de Gironella, hi ha la Colònia Rosal, on l’eix viari pel qual circulem deixa 
el Llobregat per arribar a Berga (1.3). Molt a prop d’aquesta ciutat, al costat del 
Llobregat, hi ha l’església preromànica de Sant Quirze de Pedret (1.4). Per sobre de 
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Berga trobem el santuari de Queralt (1.5). Continuant en direcció a la vall de Lillet, 
es troba ben aviat una àmplia panoràmica del pantà de la Baells (1.6), en el qual, se-
gons l’època de l’any, es pot navegar amb barca des de Cercs. Al capdamunt del pantà 
es veu la torre de refrigeració de la central tèrmica de Cercs (1.7), i enmig del pantà no 
sempre envoltat d’aigua, el monestir de Sant Salvador de la Vedella. A la dreta trobem 
la carretera que mena a la Nou, amb el santuari de Lurda (vegeu itinerari 22), i a l’es-
querra la que puja a Sant Corneli, on hi ha un museu miner (1.8), i més amunt, passat 
Fumanyà, un parc miner amb petjades de dinosaure. Després de la cruïlla de la carre-
tera que va cap a Saldes i el Pedraforca, es troba la sortida de Guardiola de Berguedà 
(1.9), on hi ha el monestir de Sant Llorenç prop Bagà. Finalment, trobem la sortida 
de l’Eix del Llobregat que comunica amb la carretera d’accés a la Pobla de Lillet. 

1.1 La Ruta del Parc Fluvial, colònies del Llobregat
Des de Navàs fins a Cal Rosal, en un recorregut de 20 quilòmetres lineals de riu i 

a tocar de l’Eix del Llobregat (C-16), hi ha catorze colònies tèxtils i quinze fàbriques 
que aprofitaven l’aigua del riu a finals del segle XIX. Dóna una bona visió del pas-
sat industrial, amb antigues edificacions fabrils, rescloses, canals, esglésies, habitatges 
obrers i les grans cases dels amos. 

1.2 Colònia Vidal
Situada al terme de Puig-reig, constitueix un clar exemple del que han estat les 

colònies tèxtils del Berguedà. El Museu Colònia Vidal ofereix una perspectiva general 
de com era la vida en aquest indret i, en general, a totes les colònies. S’expliquen els 
orígens de l’empresa, les activitats que es feien a la colònia i el funcionament de la 
indústria. Cal destacar l’apartat de l’energia que s’utilitzava per al funcionament de la 
fàbrica, tot aprofitant l’aigua del riu i el carbó que arribava amb el carrilet.

Obre els dissabtes a partir de les 11 h. Cal concertar les visites per a grups. 

1.3 Berga
És la capital del Berguedà i s’estén al peu de la serra de Queralt, presidida pel san-

tuari que li dóna el nom. La ciutat, sota els peus de l’antic castell de Berga, està for-
mada per un nucli antic de carrers estrets i un eixample modern que va ocupant cada 
vegada més terreny. En destaca el carrer Major, de caire comercial, que neix a la plaça 
de Sant Pere, on hi ha la Casa de la Vila i l’església de Sant Joan, d’origen romànic. 
Molt a prop es troba el call jueu.

De tothom és coneguda la festa de la Patum, declarada Patrimoni de la Humanitat 
l’any 2005, que se celebra el dia de Corpus i es remunta al segle XIV, amb un conjunt 
de personatges simbòlics com la guita, l’àliga amb corna ducal i els plens o diables 
plens de foc que dansen i salten al so del tabal.

Val la pena visitar el Museu Municipal, el del Circ i el de Ciències Naturals. 
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1.4 Sant Quirze de Pedret
L’accés a Sant Quirze es fa des de la sortida Berga Centre de la C-16, des d’on 

es continua per la carretera senyalitzada que en tres quilòmetres arriba a tocar el 
Llobregat. S’accedeix a l’església per un notable pont gòtic que travessa el riu.

És un dels millors exemplars preromànics de Catalunya, documentada des del 
983. El seu edifici devia ser aixecat en època de les conquestes cristianes, ampliat du-
rant el segle X, amb absis laterals amb arcs de ferradura a les seves obertures, típiques 
de les construccions mossaràbigues. El conjunt de l’obra té planta basilical. En època 
romànica (segle XII) es reforçaren els murs priciplals per cobrir amb voltes la nau 
central i es construí la portalada lateral.

Es conserven dues decoracions pictòriques successives, la primitiva preromànica 
amb temes d’un orant dins d’un cercle i un genet armat, i un clergue barbut que 
sosté un llibre. De l’època romànica hi ha diverses pintures, de les quals destaca una 
composició de les verges prudents i les verges folles. La major part es troben Museu 
Diocesà de Solsona i les altres al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a Barcelona.

1.5 El santuari de Queralt
El santuari de Queralt, accessible amb cotxe per la sortida Berga Nord de la C-16, 

domina tot Berga. La seva imatge venerada des del segle XIV, època en què segons 
la llegenda fou trobada per un pastor, és de fusta policromada. És un gran centre de 
devoció de tota la comarca. L’impressionant paisatge que es domina des d’aquelles 
altures fa obligada la seva visita. També és un bon indret per practicar parapent. I a 
més, hi ha un restaurant.

1.6 Embassament de la Baells
L’embassament de la Baells, construït l’any 1974 amb l’objectiu d’aprofitar les 

aigües del Llobregat, va canviar la fesomia del paisatge de Vilada i de Cercs. L’embas-
sament esdevingué una font d’activitats relacionades amb els esports nàutics que es 
poden realitzar a Cercs. En la seva capçalera queda dempeus, dalt d’un turó que quan 
l’embassament és ple es converteix en illa, l’antic monestir de Sant Salvador de Ve-
della. Fundat l’any 830, l’església actual és de finals del segle XII, actualment està en 
procés de rehabilitació.

1.7 Cercs
La imponent torre de refrigeració de la central tèrmica altera el paisatge de la ma-

teixa forma que la pluja àcida el fa malbé. Les darreres dades diuen que mantindrà la 
seva activitat fins com a mínim el 2006, i com a màxim el 2010, any en què, d’acord 
amb la normativa sobre la contaminació de la CEE, han d’haver tancat les centrals 
tèrmiques d’aquest tipus. Fou oberta el 1971 i l’any 2000 va cremar 440.000 tones de 
carbó i va produir 767.000 megawatts/hora. El 1999, la reparació d’una important 
avaria va costar 1.000 milions de pessetes (uns 6 milions d’euros).
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A dalt, Sant Salvador de 
Vedella des del fons 

de l’embassament de 
la Baells l’estiu del 2001, 
amb poca aigua. A sota,

l’embassament ple 

1.8 Museu de les mines de Sant Corneli. Tren miner a Vallcebre. 
     Parc miner a Fumanyà. Petjades de dinosaure
Situat a l’antiga colònia minera de Sant Corneli, les sales d’exposició mostren com 

era la vida al peu de la mina, les característiques i els usos del carbó. Mitjançant un 
tren miner que entra a la galeria Sant Romà en un recorregut de 450 m, es pot veure 
l’evolució del treball a la mina al llarg dels anys.
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Si continuem per la carretera de muntanya un cop passat Fumanyà, es troba una 
corba d’on surt la pista que duu a les antigues mines de carbó a cel obert, on es pot ob-
servar, a la paret, les petjades dels antics pobladors d’aquests indrets, els dinosaures.

1.9 Guardiola de Berguedà. Monestir de Sant Llorenç prop Bagà
El castell que donà origen al topònim Guardiola, construït el segle XII i del qual 

era propietari alodial el monestir de Sant Llorenç prop Bagà, feia la funció de guardià 
de l’estratègic aiguabarreig del Llobregat i el Bastareny, i va ser enderrocat per ordre 
del cardenal Richelieu l’any 1642. De fet, el que resta de més important en aquesta 
població, i que mereix una visita, és el monestir de Sant Llorenç prop Bagà, enlairat i 
als afores de la població en direcció a Bagà.

El monestir és una antiga abadia benedictina, que ja existia el 898. El seu moment 
de màxima esplendor va ser durant el segle X, quan va rebre importants donacions. 
El 1592 fou convertit en priorat vinculat a Sant Pau del Camp de Barcelona, i va ser 
abandonat amb la desamortització de Mendizábal el 1835.

Se’n conserva l’església romànica de tres naus dels segles XI i XII i els absis, que 
probablement s’esfonsaren a causa del terratrèmol del 1428. Sota de l’església es con-
serva una gran cripta del segle XI. També hi ha alguns relleus preromànics.

2. Ruta del Túnel del Cadí-Moixeró i coll de Pal. 
Els voltants de Bagà

Si seguim aquesta ruta tenim dues possibilitats. La primera segueix la carretera 
C-16 cap al túnel del Cadí, i un cop deixa Bagà es dirigeix cap al túnel i d’allà va a la 
Cerdanya, des d’on es pot accedir a Andorra. La segona és la que, deixant la C-16, un 
cop a Bagà continua per la BV-4024, seguint primer la vall del riu Gréixer i després 
s’enlaira aconseguint cada vegada un paisatge més ampli sobre la vall de Lillet, amb el 
Catllaràs com a teló de fons, fins al coll de Pal, on entra a la Cerdanya i continua fins a 
l’estació d’esquí del mateix nom. Continua una pista sense asfaltar fins a la Molina.

A més, tenim una colla de racons per visitar al voltant de Bagà.

2.1 Bagà
El primer document que parla de la vila de Bagà data del 829. Llavors, Bagà estava 

situat a l’indret que actualment s’anomena Sant Sebastià. Galceran de Pinós va disse-
nyar una nova vila i la va dotar d’una carta de vassalls el 1233. Així doncs, ens trobem 
amb una vila medieval amb disposició més rectilínia, sense gairebé carrers tortuosos, 
fet gairebé excepcional. 

D’aquesta vila ens queda el que ara és el nucli antic, situat a ponent de la plaça de 
Catalunya, on hi ha la Casa de la Vila. Des d’aquí es pot seguir un itinerari per l’inte-
rior de la vila vella que ens fa tornar al passat medieval. Es pot iniciar pel carrer Major, 
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a la dreta. Just abans de l’estret carrer Forment es troba l’antiga presó; es continua per 
aquest carreró que mena a la plaça de la Verdura, se segueix amunt i es gira a l’esquerra 
fins al Pati del Forment, petita placeta sense sortida voltada d’edificis que recorden 
l’època medieval. Es torna enrere i es continua pujant per unes escales fins al carrer 
Sobirà i la placeta de Palau, on hi ha l’antiga casa senyorial de Ca l’Agutzil, on els caps 
de biga de les balconades tenen esculpides cares humanes. Se segueix per les escales de 
la Pujada de Palau que porten al Palau dels Pinós. De la primitiva edificació gairebé 
no en resta res; la darrera construcció data del segle XVIII. Se segueix pel carrer de 
sota del palau i se surt a la plaça de l’Especier.

Es continua, ara baixant, fins a la plaça del Rescat de les Cent Donzelles i s’arriba 
a la plaça Galceran de Pinós, antic centre comercial de la vila, envoltada de cases por-
ticades i presidida per una estàtua del baró de Pinós, on se celebra mercat setmanal. 
Val la pena fer una escapada pel carrer Major cap al carrer de la Muralla i anar a veure 
la torre circular del Vilà o de la Portella.

De nou a la plaça de Galceran de Pinós, cal continuar pel carrer Major i pel de 
Mur fins a arribar davant de l’església parroquial de Sant Esteve, dels segles XIII i XIV, 
d’estil gòtic amb influències romàniques. Conserva, entre d’altres obres d’orfebreria, 
una creu bizantina portada pel baró de Pinós, sembla que procedent del setge de 
Constantinoble de l’any 1204.

També es pot visitar el museu municipal, que recull maquinària antiga i troballes 
de la zona, com fòssils, monedes i d’altres. També es poden comprar truites directa-
ment de la piscifactoria que hi ha a tocar el Bastareny.

La vila de Bagà
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I, si ens ho podem combinar, d’entre les festes n’hi ha tres a destacar: la fia-faia, la 
setmana medieval i l’àpat dels pobres o festa de l’Arròs, el diumenge de Carnestoltes.

2.2 Bagà i el seu entorn
Sortint de Bagà per la banda nord, trobem la carretera (BV 4024) que accedeix 

a coll de Pal fins a la petita estació d’esquí. És una carretera que primer transcorre 
paral·le la a la del túnel del Cadí, deixa a l’esquerra una carretera, que val la pena de fer, 
que puja cap un indret verd i bonic on, enmig d’uns prats, trobem l’ermita romànica 
de Sant Andreu de Grèixer. Tornem a la carretera que després s’enlaira fins a una alti-
tud des de la qual domina panoràmiques amplíssimes. Gairebé quan acaben els boscos 
trobem a l’esquerra la ruta del Trencapinyes, itinerari senyalitzat que es pot fer també 
a l’hivern amb raquetes. Seguint la carretera, poc abans d’arribar al coll hi ha un refugi 
de la Diputació de Barcelona. I passat el coll, hi ha una petita pista d’esquí.

Per l’oest tenim la carretera d’accés a Gisclareny, que travessa una vall que alterna 
boscos i prats. Abans de creuar el riu Bastareny, trobem una pista a la dreta que es di-
rigeix cap a les fonts del Bastareny. Abans d’arribar-hi, en una corba, surt un caminet 
que s’enlaira cap als Empedrats, un dels racons més feréstecs de la zona, on el camí 
travessa diverses vegades el torrent.

Un altre racó recomanable és, cap a l’est, seguir la carretera que surt al costat de 
l’edifici de l’antiga fàbrica de petroli, vers el santuari del Paller, que queda en una 
arraconada vall molt propera a Bagà i on també trobem un restaurant.
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3. Ruta de Guardiola de Berguedà a la Pobla de Lillet. Pujada
al santuari de Falgars i tornada per Sant Julià de Cerdanyola

Aquesta ruta segueix el tram final de l’accés més normal fins a la Pobla de Lillet 
venint des de l’Eix del Llobregat, o sigui, des de Guardiola de Berguedà. La tornada, 
o senzillament un altre itinerari, puja cap al santuari de Falgars i després de travessar 
la collada Sobirana passa per Sant Julià de Cerdanyola i baixa cap a Guardiola de Ber-
guedà. El recorregut ens dóna una visió molt completa de la vall de Lillet i ens ajuda a 
contemplar unes panoràmiques amplíssimes amb el Pirineu com a teló de fons.

El punt d’inici pot ser des de Guardiola de Berguedà, on s’agafa la carretera en di-
recció a la Pobla de Lillet, que travessa el Llobregat i deixa a la dreta la que puja a Sant 
Julià de Cerdanyola, i tot seguit troba a l’esquerra l’accés des de la C-16. O bé, si no 
entrem a Guardiola, des d’aquesta, la C-16, sortint si es ve des del sud per la sortida 
de després de Guardiola de Berguedà, en el punt que indica la Pobla de Lillet.

Estem al punt d’accés de la C-16 amb la carretera (B-402) de la Pobla de Lillet; la 
seguim, travessem el Llobregat i ens mantenim tota l’estona a la banda dreta del riu 
(en el sentit en què baixen les aigües). El paisatge és d’un verd esplendorós, envoltats 
de masses boscoses que s’enfilen especialment pel vessant sud, el del Catllaràs, mentre 
que a la dreta, veient-lo o intuint-lo, tenim el Llobregat. A mig camí, trobem a la 
dreta l’antiga estació de Riutort-Gavarrós i a l’esquerra el camí d’accés a aquesta vall. 
Creuem, sense adonar-nos-en, el Riutort i tenim a l’esquerra l’accés al càmping de 
l’Espelt. Seguim pujant lentament, tot alternant rectes i corbes. Trobem a l’esquerra 
la pista d’accés a la Sala. Després la del Plantiu, on, com el seu nom indica, hi ha un 
planter d’arbres. Tot seguit surt, ara a la dreta, la carretera d’accés al santuari de Fal-
gars. A poca distància apareix l’estació del carrilet; si és època estival, el podrem agafar. 
Finalment, després de passar a tocar de les fonts del Roser i la de l’Amistat, arribem 
a la Pobla de Lillet.
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La tornada des de la Pobla de Lillet és pel mateix punt, però ara en sentit contrari. 
Un cop passada l’estació del carrilet prenem la carretera que per l’esquerra es dirigeix 
al santuari de Falgars, que, després de passar entre unes cases, travessa el Llobregat i co-
mença a pujar a través d’un espès bosc de pi roig i fent corba rere corba. Passada la font 
del Guarda Forestal, trobem a l’esquerra el camí d’accés a la cova on, segons la tradició, 
un pastor trobà la imatge de la Mare de Déu de Falgars enmig d’unes falgueres.

Arribem a una cruïlla; per la dreta es va a Sant Julià de Cerdanyola, però ara se-
guim a l’esquerra i, ben aviat, arribem a una esplanada. La carretera deixa a la dreta la 
font de Falgars i, al davant, la pista d’accés al Catllaràs (itinerari 8) gira cap a l’esquer-
ra i arriba al santuari de Falgars.

3.1 El santuari de Falgars
Situat a 1.288 metres d’altitud és un amplíssim mirador des d’on veiem, a ponent, 

el Cadí, el Moixeró, el Pedraforca, els rasos de Peguera i la serra d’Ensija; a llevant, els 
rasos de Tubau, el Puigmal i Montgrony; al nord, el Puigllançada; i al sud, els boscos 
del Catllaràs, amb el roc de la Lluna com a punt dominant.

Falgars, com és fàcil de suposar, vol dir lloc de moltes falgueres. La primitiva ermita 
romànica apareix citada l’any 984, i sabem que ja al segle XVIII hi havia hostatgeria. 
L’antiga imatge de Mare de Déu de Falgars era de principis del gòtic, esculpida en ala-
bastre. Segons la tradició, un pastor la trobà en una cova envoltada de falgueres en un 
indret proper a la carretera, per sota de l’actual santuari; l’actual n’és una reproducció. 
La veiem en un cambril, al qual s’accedeix per dues escales, a banda i banda de l’altar.

És un santuari molt estimat arreu de la vall i s’hi celebren diverses festivitats. El 
diumenge més proper al 25 d’abril, Sant Marc, es fa el vot de poble, amb missa solem-
ne i repartiment de truites. El dilluns de Cinquagesma, s’hi celebra la que és probable-
ment la festa més important, l’aplec en què es balla la dansa de Falgars que representa 
la presentació de la pubilla a l’hereu (vegeu l’apartat de “Costums, llegendes, danses, 
focs i jocs”). L’últim diumenge de juny poblatans i expoblatans celebren una trobada 
anual. I, finalment, el diumenge més proper al 8 de setembre se celebra la festa major. 
Hi tenim un acollidor restaurant i hostatgeria.

Sortim de Falgars per la carretera d’on hem vingut, i en arribar a la cruïlla deixem 
la carretera de la Pobla de Lillet a la dreta i seguim recte. Pugem fins a la collada 
Sobirana i baixem, suament, per una planera vall que es va eixamplant, al final de la 
qual arribem a Sant Julià de Cerdanyola. Aquest poblet, centrat al voltant de l’església 
consagrada l’any 1105 però transformada el segle XVIII en un edifici de transició 
entre el barroc i el neoclassicisme, es troba en un racó força aïllat.

Seguim per la carretera, ara abocant-nos a la vall del Llobregat, a la qual baixem 
fent un seguit de ziga-zagues i veient a l’esquerra l’ermita de Santa Maria de les Espo-
ses. Arribem a la carretera que per la dreta va a la Pobla de Lillet i, a l’esquerra, passat 
el pont sobre el Llobregat, entra a Guardiola de Berguedà. 
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4. Ruta del Llobregat nord. Les Fonts del Llobregat

En sortir de la Pobla de Lillet per la carretera BV-4021 de Castellar de n’Hug, es 
va seguint la vall del Llobregat. Primer es deixa a baix, a l’esquerra, per on travessa 
els jardins Artigas i el Clot del Moro, amb la impressionant vista de les restes de la 
fàbrica que acull el Museu del Ciment. Abans de la bifurcació amb la carretera que 
va cap al Clot de Moro, es travessa el Llobregat. La carretera ara s’enlaira per salvar 
el pas de l’Ós, congost per on el riu queda encaixat i per on passava l’antic camí que 
es pretén recuperar. Poc després s’arriba a Sant Vicenç de Rus (4.1), des d’on s’enfila 
per travessar novament el Llobregat, ja a l’indret on hi ha les Fonts (4.2). La carretera 
segueix fins a arribar a una bifurcació que tot dret porta a Castellar de n’Hug (4.3) i 
per la dreta duu cap a la Molina, però deixant poc després de l’esmentada bifurcació 
la pista asfaltada que porta a Montgrony (ruta 5).

4.1 Sant Vicenç de Rus
Està situada en un bell indret a la dreta del Llobregat, on se li uneix la riera de 

Torles. L’església romànica del segle XIII era dedicada a Sant Vicenç, Sant Andreu i 
Santa Magdalena. Fou parroquial fins al segle XVI, i després es convertí en sufragània 
de Castellar de n’Hug. Tenia a prop la farga de Sant Vicenç. És un temple d’una sola 
nau, amb campanar de poca alçada cobert per una teulada a quatre vessants. 

Actualment hi ha un hostal al costat, on es pot demanar la clau per visitar l’ermita. 

Sant Vicenç de Rus
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