
  



Aquell diumenge va començar amb algunes sorpreses ja de bon matí, a causa d’un 

inesperat esdeveniment esportiu que mantenia les carreteres d’accés a Berga tancades. 

Després dels entrebancs per trobar-nos, a les 9:45 h ens vàrem reunir tots al punt de 

trobada inicial i vam començar la nostra excursió, amb un retard d’una hora. 

 

Vora les 10 h sortíem del punt de trobada per dirigir-nos a la pedrera de Cal Ros, altrament 

anomenada pedrera Ballús. En 10 minuts ja estàvem posicionats al replà, a peu de pedrera. 

A partir d’aquí, i tot d’una, desbandada general, i és que en veure aquelles immenses parets 

pocs es van poder resistir a ser els primers a 

provar sort. 

 

Tal va ser la rapidesa dels fets que no es va 

poder fer la introducció “oficial”, com aquell que 

diu, del jaciment. De manera que aprofitaré 

aquestes línies per fer-ne 5 cèntims, 

“parafrasejant” en certes ocasions a en Miguel 

Calvo en el seu llibre “Minerales y Minas de 

España” volum 5, i també en Frederic Varela al 

fòrum FMF. 

 

Ens trobàvem doncs a uns 2 km al nord de 

Berga, però ja al municipi de Cercs, en el front de pedrera més antic, del 1897. En aquell 

temps es va començar a explotar la pedra calcària de la zona per l'empresa "Sociedad 

Española de Carburos Metálicos" per tal d’obtenir matèria primera per a la fàbrica que va 

construir a Berga. Més tard però, la pedrera va canviar de propietaris, essent FORBO S.A., 

una empresa radicada a Berga, la que extreia la pedra calcària en diversos punts de la zona 

en el moment que va cessar l'activitat, a finals de la dècada de 1990. Cal dir també, que el 

nom oficial de l’explotació és “Cal Ros”, degut a la proximitat amb la masia del mateix nom, 

però consta que el 1965 el titular de l'explotació era Joan Ballús Cots, cosa que, com passa 

altres vegades, el nom del titular o propietari acaba atorgant el nom popular a la pedrera. 

 

Pel que fa a la mineralogia, en aquesta pedrera van aparèixer fins al seu abandonament, 

exemplars de calcita de cristalls escalenoèdrics d'una mida de fins a 15 centímetres, tot i 

que els conservats són bastant menors. Aquests cristalls 

eren transparents o translúcids, incolors, blancs o d'un 

lleuger color crema, amb fluorescència blanca 

lleugerament groguenca sota la llum ultraviolada. Avui en 

dia i pel fet que l’explotació està abandonada, ja és molt 

difícil trobar cristalls de la qualitat que havia sortit. Amb 

sort i sobretot insistència però, no és impossible treure 

algun exemplar de bona mida. 

 

És molt important remarcar també que es tracta d’una 

pedrera que, si no es va amb la deguda cura, pot ser molt 

perillosa. En l'edificació que es veu al fons del front de la 

pedrera, s'observa el sostre de la mateixa molt corbat 

perquè té mitja muntanya de roques a sobre. Cal evitar, de 

totes totes, ficar-se aquí sota perquè podria col·lapsar en qualsevol moment. D'altra banda, 



és imprescindible l’ús de casc en tota la zona, ja que hi ha llocs en què es poden produir 

esllavissades de les parts altes, sobretot de la zona dreta de la pedrera. 

 

En aquesta pedrera vam estar-hi una bona estona, i al final la insistència i el cansament 

d’alguns es van veure recompensats, i és que van aparèixer un parell o tres de mostres de 

bona mida i dignes de col·lecció. Alguns però, una estona abans, havien aprofitat per anar 

una estona a la part superior, a la qual s’arriba creuant un petit bosquet per la zona de Ca l 

Ros. En aquí, a més de gaudir d’un passeig per sobre d’una llosa plena de cristalls de 

calcita, també van poder recollir uns quants bolets que encetaven, com aquell que diu, la 

temporada boletaire del GMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vora les 13 h, no prou cansats i amb ganes de trobar més peces destacades per la resta 

d’assistents, vam voler apropar-nos a donar una ullada a l’antiga pedrera on es troba 

actualment el dipòsit de runes. 

 

La pedrera en qüestió, es va començar a explotar a la dècada dels 80, en el moment en què 

es decideix ampliar l’explotació que havíem visitat abans amb dues de noves, la de l’actual 

abocador, i una altra situada a l’esquerra 

d’aquesta i des de la que es pot gaudir, 

per cert, d’unes vistes impressionants. 

Des d’aquesta última es pot contemplar 

perfectament tota la grandesa de la 

primera pedrera que hem visitat i que un 

mai s’imagina estant a peu de pista. 

Ambdues pedreres se les anomena de 

Can Ros de Merolla, per la proximitat amb 

la masia de Merolla. L’any 1993 hi va 

haver la darrera ampliació situada encara més amunt d’aquestes dues, anomenada 

“ampliació de Cal Ros”. 

 

Cap a l'any 1999, un sector de la pedrera que anem a visitar va convertir-se en dipòsit 

controlat de restes d'obra (Dipòsit de runes) i és precisament aquesta la senyalització que 

seguim a peu de carretera quan volem accedir-hi. 

 



En aquesta zona, en Ramón Salguero i jo mateix 

vam trobar, al cap de poca estona, l’inici d’un filó 

enterrat amb cristalls de calcita escalenoèdrics de 

bon tamany. Sense pensar-nos-ho ni un moment, 

ens vam posar tot seguit mans a l’obra per tal de 

treure les mostres el més acuradament possible. 

Tanta va ser l’emoció del moment, que els minuts 

van passar volant, fent que alguns, finalment, ens 

haguessin de cridar l’atenció tot recordant-nos 

l'hora i la ruta a seguir. D’aquí però, vam poder 

treure 4 o 5 mostres en matriu plenes de cristalls 

de bon tamany i que ens vam anar repartint entre 

uns quants, junt amb altres mostres més petites 

que també vam poder treure i emportar-nos tot i les presses finals. 

 

A les 14 h vam reprendre doncs la ruta, tot dirigint-nos al jaciment de jacints de Guardiola de 

Berguedà. A causa del fet que el temps se’ns havia esmunyit de les mans, va perillar la 

visita d’aquest jaciment. Resulta que teníem reservat el restaurant al cap de mitja hora i 

aquest ja era el temps que teníem de trajecte. No obstant però, es va decidir no passar-la 

per alt i fer una visita més ràpida al jaciment, de reconeixement, sobretot pels que hi tenien 

més interès i pels que no es quedaven a dinar i volien aprofitar el trajecte per quedar-se una 

estona més mirant per la zona. A les 14:50 h arribarem allí la majoria, quatre explicacions, 

orientació de les millors zones per la cerca dels jacints, i en 20 minuts ja tornàvem a estar 

als cotxes per dirigir-nos al restaurant. La gana ja estava més que feta. 

 

En 20 minuts ens retrobàrem tots plegats al Restaurant “Santuari de Paller”, de Bagà. Es 

tracta d’un magnífic restaurant situat en un edifici històric del 1747, a 2 km als afores de la 

vila, just on es troba l'ermita 

o santuari que li dóna nom. 

Un paratge acollidor, 

tranquil i d'una immensa 

bellesa. Agrair des d’aquí 

l’excel·lent tracte que van 

tenir els propietaris en tot 

moment, així com el seu 

bon servei. El menú que ens 

van oferir va estar 

sobradament a l’altura de la 

nostra gana i dels diferents 

paladars. Fins i tot la pluja, 

que tant amenaçava tot el 

dia, va fer acte de presència 

només en el moment del dinar, deixant una brisa fresca en sortir d’allà. En acabar de d inar, 

el propietari ens oferí de visitar el santuari, però malauradament aquest cop també anàvem 

amb el temps just per la darrera parada, la visita a les 17 h a la Mina de petroli de Riutort. 

En la pròxima ocasió de ben segur que la farem. 

 



A les 16.45 h sortíem del restaurant en direcció la Mina de petroli de Riutort. El camí però, 

ens guardava encara alguna 

sorpresa més, i és que just 

arribar a Bagà ens vam 

topar de ple amb una 

retenció que va durar fins a 

Guardiola de Berguedà on, 

per sort, ja ens vam poder 

desviar en direcció La Pobla 

de Lillet. A les 17.15 h 

arribarem a la mina, amb 

retard, de manera que ens 

va tocar esperar a la darrera 

visita guiada que es feia a 

les 18 h. No obstant això, 

vam aprofitar per fer tertúlia, 

pagar les entrades corresponents (a càrrec del GMC pels socis i socis familiars amb quota), 

i equipar-nos amb el casc que ens van proporcionar per tal d’endinsar-nos al cap de poc a la 

negra foscor de la galeria principal. 

 

La visita guiada va ser d’allò més interessant, i 

sobretot molt entenedora i educativa. Tot i ser poc 

recorregut de galeries, es gaudia d’allò més tot 

descobrint els diferents secrets que amagava. 

Això però, prefereixo que ho descobreixin els que 

encara no hi han estat mai. Una visita 100 % 

recomanable d’aquesta joia del patrimoni miner 

que tenim a Catalunya. 

 

La sortida arribava ja a la seva fi. Alguns encara 

tenien ànims, de camí al cotxe, per rebuscar en un 

petit monticle format per restes de roques, en forma 

d’escombrera, on encara es podia trobar alguna amb 

impregnacions de petroli. Un cop a l’aparcament, i 

per desig d’alguns, vaig ensenyar novament algunes 

mostres de calcita de la meva col·lecció que havia 

portat expressament per aquest fi, com a vestigis 

d’un passat no tan llunyà. Després vam acabar de 

repartir algunes calcites de la troballa anterior, seguit 

dels comiats finals, i ja tornàvem a estar de camí a casa on la pluja i el trànsit ens estaven 

esperant amb ganes. 

 

Esperem poder fer més sortides per la comarca del Berguedà, una comarca que ofereix 

moltes sorpreses mineralògiques i mineres, i esperem sobretot seguir comptant amb la 

vostra inestimable companyia i interès. Gràcies a tothom i fins aviat. 

 

Àngel Blas 
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb la seva presència a la sortida. 
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