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PROGRAMA D’ACTIVITATS DE LA
SETMANA EUROPEA DELS GEOPARCS 2018
19/05. Sortida Familiar: Els secrets que amaguen les roques del Pont de Vilomara i
Rocafort.
Sortida guiada per l’entorn del nucli del Pont de Vilomara. Recorregut
d’aproximadament dues hores de durada que permetrà reconèixer la geologia més
propera així com els elements de paisatge reconeguts a nivell internacional i que han
permés que la UNESCO hagi designat la Catalunya Central com a Geoparc Mundial. El
camí presenta algun tram de pujada una mica pronunciada però en general és apte per
a tothom. Activitat organitzada per l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i la
Biblioteca Municipal.
Hora: 11h
Preu: Gratuïta
Lloc de trobada: Biblioteca Municipal del Pont de Vilomara i Rocafort. Carrer Sant Pere
Regalat, 72 baixos.
+ info i inscripcions: Directament a la Biblioteca: 938 318 324 - a/e: b.pont@diba.cat

20/05. Sortida geològica per les guixeres d’Artés.

Fa milions d'anys, al cor geogràfic de Catalunya, va existir un mar que va desaparèixer
empès per l'aixecament de serralades com els Pirineus. Els processos geològics han
deixat un territori amb espectaculars formacions rocoses com Montserrat i recursos
naturals com la sal, el guix o la calç. En aquesta sortida es farà un recorregut per
descobrir els afloraments de guix i les guixeres del terme d’Artés, dins el context
geològic de la desaparició del mar que en aquell període cobria aquesta zona, ara fa 36
milions d’anys. Descobreix el Geoparc amb les sortides del professor Josep Maria
Mata-Perelló.
Hora: 9h
Preu: Gratuïta
Lloc: Complex Cultural Cal Sitges d’Artés. Carrer les Parres, 44.
+ info i inscripcions: https://goo.gl/LThj1D (Inscripcions tancades!).
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27/05. Recorregut geològic pel sector occidental del terme municipal de Callús.

Es tracta d’una sortida de reconeixement dels sectors occidentals del terme de
Callús que s’endinsarà també pels sectors orientals de Fonollosa. El recorregut,
d’uns 10Km de longitud, anirà des dels Manxons de Callús, a la Bòvila i a
Jaumandreu, per retornar després a Callús.
Hora: 9h.
Preu: Gratuïta
Lloc: Ajuntament de Callús, ctra. Cardona, 66.
+ info i inscripcions: https://goo.gl/uW1T49.
01 i 02/06. Sessions centrals del 1er Congés de patrimoni miner, història de la mineria i
la geologia a Catalunya. Actes d’homenatge a Lluís Marià Vidal i Carreras.
Del 30 de maig al 3 de juny es realitzarà aquest congrés, que transitarà entre les
comarques del Solsonès, el Bages i la Noguera. Es realitzaran sortides de camp,
sessions científiques i xerrades. L’eix central serà la trajectòria de Lluís Marià Vidal i
Carreras, del qui se’n farà un homenatge durant el congrés.
Possibilitat d’inscriure’s per dies concrets. Consulteu programa, preus i formulari
d’inscripció a https://sigmadot.cat/congres

02/06. Les tines del Llobregat. Sortida de camp amb maridatge literatura i vi.

Segona edició d’una sortida de camp que reuneix un maridatge excel·lent, de gran èxit.
Una petita ruta d’aproximadament 6Km i de nivell fàcil per assaborir el paisatge, la
història del vi i la literatura, amb un tast final de vins de la DO Pla de Bages. El guiatge
correrà a càrrec de Bages Terra de Vins i és organitzada per l’Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort i la Biblioteca Municipal.
Hora: 9:30h
Preu: 6€
Lloc: Plaça de l’Ajuntament d’El Pont de Vilomara i Rocafort. Posteriorment caldrà
desplaçar-se al lloc d’inici amb cotxes particulars.
+ info i inscripcions: Biblioteca Municipal: Telèfon 938 318 324 - a/e: b.pont@diba.cat

#EGNWeek2018

www.geoparc.cat

03/06. Sortida de camp per la Riera de Gaià. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac.
Itinerari suau per la zona de la riera de Gaià, a Terrassa, que es considera el peu de la
serralada Prelitoral, on veurem formacions geològiques d’origen fluvial, com ara les
terrasses o els talussos de material sedimentari tou, erosionats per l’acció de l’aigua.
També podrem observar l’agricultura relacionada amb aquesta zona i per què la
vegetació de ribera no hi està gaire arrelada. Aquesta sortida forma part del programa
de Passejades Guiades 2018 del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Hora: 11h.
Preu: 3€ . Consultar altres opcions.
Lloc: Masia de Can Colomer, ctra. de Terrassa a Rellinars, prop del Km 2,6.
+ info i inscripcions:https://goo.gl/kK4Tp5

03/06. III Sketchcrawl de l’Estany.

La casa de cultura i l’Ajuntament de l’Estany organitzen aquesta edició de l’Sketchcrawl
per l’Estany. Obert a totes les persones que estiguin interessades en passar un matí
agradable dibuixant aquells indrets que més els atreguin.
Hi col·laboren el Cercle Artístic del Moianès i l’Albegueria Centre de Difusió.
Els restaurants del municipi ofereixen el “Menú sketchcrawl” amb preus especials.
Hora: 10h.
Preu: Gratuïta
Lloc: Centre de visitants de l’Estany, plaça del Monestir, 4.
+ info : estany.dinamitza@estany.cat o al telèfon 938 303 000.

03/06 i 10/06. Les roques ens parlen de Montserrat.
Nota: els dos dies es realitzarà la mateixa sortida
La activitat consisteix en un itinerari geològic que surt del poble de Collbató i arriba fins
a La Cova del Salnitre, on es realitzarà la visita guiada a la cova. És una activitat
adreçada al públic familiar (nens majors d’onze anys). La tornada es realitzarà de
manera individual. Com a màxim el grup pot ser de 30 persones i la sortida no es
realitzarà si no hi ha un mínim de 15 inscrits.
Recomanacions: És important que dugueu calçat còmode, ja que farem una bona
passejada i haureu de pujar força escales!
Hora: 11h. Es preveu una durada de 3 hores.
Preu especial!: 6,3€ inclou la visita guiada i entrada a les Coves!
Lloc: Jardins de Can Nolla (AJ. Collbató)
+ info i inscripcions: www.covesdemontserrat.cat. Consulta també les visites regulars.
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05/06. Vins catalans amb origen Geoparc. Xerrada sobre els Geoparcs Mundials de la
UNESCO a Catalunya, amb un tast de vi.
Xerrada - tast amb els dos Geoparcs de Catalunya i els seus vins com a protagonistes.
La xerrada permetrà conèixer què és un geoparc i quins hi ha a Europa. Les històries
geològiques del Geoparc de la Catalunya Central i el Geoparc Orígens ens atansaran als
seus vins. S’intercalaran les explicacions amb un tast d’un vi de cada Geoparc, explicats
pels responsables dels cellers Artium i Terrer de Pallars.
Hora: 19h.
Preu: gratuïta
Lloc: Sala d’actes del Centre Cultural del Casino (Manresa).
+ info: www.bibliotequesdemanresa.wordpress.com i telèfon 938 753 636.

09/06. Visita geològica a les Guixeres de Súria.

Visita geològica per la ruta senyalitzada que ens condueix a les Guixeres on descobrireu
interessants punts d’alt interès geològic i natural, vinculats a l’extracció i l’explotació
del guix i restes d’antics forns de guix que, en alguns casos, van funcionar fins a mitjans
del segle XX. Les troballes arqueològiques descobertes a començaments del segle XXI
demostren que la zona de les Guixeres va acollir un important poblament humà durant
l’edat mitjana, estretament vinculat amb l’extracció del guix per a la construcció
d’edificis i infraestructures de l’època. Es troba a llevant del municipi, a 800 metres de
les darreres cases del barri dels Joncarets, a banda i banda de l’antic camí ral que, per
Argençola, anava a Balsareny, a l’esquerra de la riera de Tordell.
Hora: 9:30h.
Preu: gratuïta
Lloc: Escola Francesc Macià de Súria
+ info i inscripcions: suria@suria.cat

10/06. Recorregut geològic pel sector oriental del terme municipal de Callús.

Aquesta sortida consistirà en un recorregut geològic d’uns 7Km pels sectors
orientals del terme municipal de Callús. Discorrerà pels paratges de la Tosa i
pel Castell de Callús, amb sortida i arribada a l’Ajuntament.
Hora: 9h.
Preu: Gratuïta
Lloc: Ajuntament de Callús, ctra. Cardona, 66.
+ info i inscripcions: https://goo.gl/b6nkDa.
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24/05 al 05/06. Exposició de l’ONG mineria per al desenvolupament.

La Biblioteca del Campus Universitari de Manresa ofereix una exposició de l’ONG
Mineria per al desenvolupament.
Dia: dies en que la biblioteca sigui oberta.
Hora: obert de 08:30 a 20:30h
Lloc: Biblioteca del Campus Universitari de Manresa.
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MÉS ACTIVITATS DESTACADES

Visita guiada a les Coves del Toll (Moià)

Coves del Toll són conegudes internacionalment com el Palau de la Fauna del
Quaternari. Són formades dins d’esculls coral.lins fòssils de fa 38 milions d’anys i s’hi
ha trobat restes d’animals tan diversos com hipopòtam, rinoceront, ós de les cavernes,
lleó, hiena, bou primitiu, isard... testimonis d’altres temps on el clima i l’entorn eren
ben diferents. Al complex del Parc Prehistòric de les Coves del Toll també s’hi ha trobat
restes humanes, amb troballes tan rellevants com la recent del “nen de Moià”, de
l’home de Neandertal. Una joia del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.
Per arribar a les coves cal agafar el trencall que hi ha a la carretera N-141c (carretera
de Vic-Manresa) a l’alçada del km 32, a uns 7,5 Km de Moià.
Amb l’entrada de les Coves es pot visitar gratuïtament el Museu Arqueològic i
Paleontològic de Moià ubicat a la Casa Natal Rafel Casanova.
Dia: dissabtes i diumenges
Horari: 10:30 a 19h
Preu entrada general individual: 7€ (pagament al comptat). Consultar altres opcions.
+ info: covesdeltoll.com, al telèfon 938 209 134 i a info@covesdeltoll.com
Visita guiada “Manresa, cor de Catalunya”
Saps que fa uns 40 milions d'anys Manresa estava coberta per un mar? O que el carrer
del Balç és pràcticament únic a Catalunya? Saps que a Manresa hi ha comerços amb
més de 100 anys d'història? I que gaudim d'uns productes d'horta regats per un canal
construit el segle XIV?
Descobreix les respostes a aquestes preguntes i molts altres secrets sobre el paisatge,
el patrimoni, el comerç, la gastronomia i l'enoturisme seguint la visita Manresa, Cor de
Catalunya; un recorregut que ens porta a la Basílica de la Seu, el nucli històric de
Manresa, el Carrer del Balç i la part modernista i comercial de la ciutat.
Hi ha l'opció d'acabar la visita amb un tast de productes locals i vins de la D.O. Pla del
Bages.
Dia: Tots els dissabtes.
Hora: 11h. Durada 2h (el tast de productes és d’aproximadament 30 minuts).
Preus: Sense tast: 8€ General i 7,2€ reduïda. Amb tast: 14€ general i 13€ reduïda.
+ info i reserves: turisme@ajmanresa.cat i al telèfon 938784090. Es pot comprar per
internet a manresaturisme.cat.
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Visita guiada a la Muntanya de Sal

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal us proposa un recorregut guiat a 86m de
profunditat per l’interior de les galeries de la Muntanya de Sal. Allà dins es manifesten
amb tot el seu esplendor i espectacularitat els diferents plegaments i vetes del
jaciment i la diversitat de minerals. Un lloc únic al món! Sota la imponent imatge del
castellet de l’antic pou d’extracció del mineral, Maria Teresa, s’estén l’àrea
museogràfica: un espai obert que explica la història de l’explotació de les sals, la
geologia, la mineralogia i la botànica d’aquest Espai d’Interès Natural, la Vall Salina de
Cardona.
Dia: de dimarts a diumenge
Hora: consulteu les sessions programades a www.cardonaturisme.cat
Durada: 2 h aproximadament
Públic al que va dirigida: general
Preu per persona: tarifa general (adults): 11€, Jubilats: 8,5€, Nens de 5 a 11 anys: 6€,
Nens de 2 a 4 anys: 3€.
Codi promocional per les activitats de Cardona: 10% descompte en fer servir el codi
promocional geoparc2018 al portal de compra d’entrades entrades.cardonaturisme.cat
(vàlid només per la tarifa general i del 25 de maig al 10 de juny.

Visita teatralitzada a la Muntanya de Sal: “Projecte Alquímia: el Secret del Liber Salis”
Els germans Bartomeu, la Carlota i en Tomeu, són científics exploradors amb
coneixements en un munt de camps de la ciència. Són descendents d’en Guillem
Bartomeu, alquimista medieval del Segle XV, autor del LIBER SALIS, el llibre de la Sal,
on va recollir tots els seus coneixements sobre la Muntanya… i també el seu gran
secret. Han passat segles i ara, un dels dos germans Bartomeu, ens proposa
acompanyar-lo en la fase final del Projecte Alquímia: la troballa d’un nou mineral, una
pedra que canviarà la història de la humanitat.
En aquesta expedició ens endinsarem a la Muntanya de Sal, n’aprendrem la formació,
la història, les formes d’extracció, els tipus de sal… La gaudirem amb els cinc sentits
al mateix temps que hi deixarem volar la imaginació per descobrir un món màgic on tot
és possible.
Dia: caps de setmana
Hora: consulteu les sessions programades a www.cardonaturisme.cat
Durada: 1h aproximadament
Públic al que va dirigida: familiar
Preu per persona: tarifa general (adults) : 13€, Jubilats: 10,5€, Nens de 5 a 11 anys: 8€,
Nens de 2 a 4 anys: 4€.
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Ecorail i Ecorail + visita guiada al Celler del Mas de Sant Iscle

L'Ecorail del Cardener és una activitat guiada innovadora i original. Aprofita les vies
ferroviàries del tren que transporta la sal de la mina de Súria per oferir una activitat
turística. El recorregut té 7 quilòmetres, entre el poble de Callús i el Mas de Sant Iscle,
a prop del Parc de l'Agulla, a Manresa. En aquest itinerari, descobrim diferents punts d'
interès turístic, històric i paisatgístic. L'entorn natural que envolta aquest tram aporta
gran valor al trajecte, amb magnífiques vistes a Montserrat, al Pla de Bages i al
paisatge del Cardener, situat al cor del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya
Central. S'utilitzen vehicles lleugers, el Ciclorail i el trenpat, que tenen en comú la
lleugeresa, la simplicitat i la baixa velocitat a la qual es desplacen.
És una activitat que pot gaudir tot tipus de públic i edat i es complementa amb el paquet
turístic ECORAIL + Visita Guiada al Celler del Mas de Sant Iscle
Dia: dissabtes (grups mínim 25 persones), diumenges i festius.
Hora: 9.30h
Lloc: Vagó Ecorail Callús.
Venda entrades online: www.ecorail.cat
Durada: 2h 30 minuts, aproximadament.
Públic al que va dirigida: tot tipus de públic.
Preus Ecorail: Ciclorail o trenpat (bici o tren): Persones majors de 10 anys 12€, entre 6
i 10 anys 9€, entre 3 i 5 anys (només tren) 5€, menors de 3 anys gratuït.
Preus Ecorail + visita al Celler del Mas de Sant Iscle: Persones majors de 18 anys 17€,
entre 11 i 17 anys 13€, entre 6 i 10 10€, entre 3 i 5 anys (només tren) 5€, menors de 3
anys gratuït
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