Hi havia una vegada un mar...
Activitats Pedagògiques, Culturals i Turístiques

. Dia 20 de maig, a les 19h. Descobreix Manresa, Museus i paisatges culturals.
Visita l’antiga església i el col·legi de Sant Ignasi: les cicatrius d’un paisatge
històric. Conferència sobre l’evolució urbana i arquitectònica del lloc on es
construí l’església de Sant Ignasi al segle XVIII, i posteriorment la Sala Ciutat, a
càrrec de l’aquitecte Jordi Morros i de l’historiador Carles Puigferrat.
Lloc: Manresa
Horari: 19h.
Preu: a consultar
Informació i reserva de l’activitat: Ajuntament de Manresa 938 78 40 90
Inscripció on-line aquí.

. Dia 21 de maig, a les 9.30h. Visita al Turó de 3 creus i l’Hospital de Sang. Es
tracta d’una visita guiada per Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a cavall del Bages i
el Vallès Occidental on trobem un massís carregat de coves, avencs i
amagatalls. Enfilarem algun dels turons de la zona, com el turó de 3 creus que
ens regalarà panoràmiques de 360º. Visitarem l’antic Hospital de Sant Llorenç
utilitzat al segle XIX durant les guerres carlines.
Durada entre 3 i 4h (parades incloses).
Lloc: Coll d’Estenalles (Bages)
Horari: 9:30h.
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat:
Dinamic, guies de muntanya. 649.729.925 / 667.878.925.
info@dinamicguies.com . Inscripció on-line aquí.

. Dia 21 de maig, a les 11h. Descobreix Manresa, Museus i paisatges culturals.
El paisatge de la Sèquia a la ciutat. Itinerari que ens permetrà descobrir els
vestigis del canal medieval a dins de Manresa.
Lloc: Manresa
Horari: 19h.
Preu: a consultar
Informació i reserva de l’activitat: Parc de la Sèquia 93 877 22 31
Inscripció on-line aquí.
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. Dia 21 i 28 de maig i 4 de juny, a les 11h. Visita a la Formatgeria Cal Pujolet.
Visita guiada més degustació de 5 varietats de formatges, amb copa de vi.
Durada entre 30 i 60 minuts. Capacitat de 10 a 15 persones.
Lloc: Formatgeria Cal Pujolet, Casa Pujolet-08298 Marganell
Horari: 11:00h.
Preu: 6 € /adult i 3 €/menor 12 anys.
Informació i reserva de l’activitat: Formatgeria Cal Pujolet. 938357067. calpujolet@gmail.com .

. Dia 22 de maig, de 10 a 14h. Itinerari geològic per la serra de Puig Gil, el
ponent del parc de Sant Llorenç. Farem un recorregut pel costat de la riera de
Santa Creu, on podrem veure diferents tipus de roca sedimentària. A la carena
de Puig Gil Trobarem estrats de conglomerat (pinyolenc) i podrem observar la
diferència entre conglomerats. Unes visites molt bones ens permetran entendre
com era el territori 40 milions d’anys enrere. Requisits de l’activitat: Aquesta
sortida requereix una certa preparació i condició física dels participants per
anar per la muntanya.
Lloc de trobada: Centre d’Informació del Pont de Vilomara i Rocafort. Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac.
Horari: de 10:00h a 14:00h
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat: Rodabosc, 722763035, p.santllorenc.pont@diba.cat.
Inscripció on-line aquí.

. Dia 22 de maig, a les 12h. Roques urbanes. Itinerari per reconèixer amb quins
materials estan construïts els edificis històrics de la ciutat.
Lloc de trobada: Museu de Geologia Valentí Masachs
Horari: 12h
Preu: a consultar
Informació i reserva de l’activitat: Museu de Geologia Valentí Masachs 93 8777241 / 93 8777200
Inscripció on-line aquí.

. Del 23 al 27 de maig, de 9 a 14h, XV Edició del Mercat Escolar de la Prehistòria
de Moià. Tallers didàctics i visita a les Coves del Toll. Viu la prehistòria en
primera persona, transformant-te en un prehistòric. Aprendràs a pintar-te com
un prehistòric, treballar l’ós, el sílex, la pell, l’art rupestre, la caça, el menjar
prehistòric, la música ....
Activitat adreçada a escolars de tot Catalunya: Infantil, Primària i ESPS. Cal
inscripció prèvia.
Lloc: Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià.
Horari: de 9:00h a 14:00h.
Preu: 7,20 € /Alumne.
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Informació i reserva de l’activitat: Coves del Toll. 938 209 134 info@covesdeltoll.com.
Inscripció on-line aquí.

. 24 de maig, 19h, Conferència “La nostra espècie i la sisena gran extinció”. Al
llarg de la història de la vida sobre la Terra hi ha hagut 5 grans extincions per
causes naturals. Actualment assistim a una devastadora extinció en massa a
causa de l’expansió de la nostra espècie a tot el planeta. Per entendre què està
passant hem de fer una mirada al passat de la nostra espècie i el seu entorn.
Autor: Dr. Oriol Oms, professor de Geologia a la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Lloc: UPC Manresa, Avda. Bases de Manresa, 61-73 08242 Manresa (Barcelona)
Horari: 19:00h
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat: Consell Comarcal del Bages, 936930389 turisme@ccbages.cat
Inscripció on-line aquí.

. 27 de maig, 19h, Conferència “La geologia del Geoparc de la Catalunya
Central”. Autor: Josep M Mata Perelló, president del Consell Científic del
Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. Col·laboració amb el
Geoparque de Sobrarbe - Parque Geológico de los Pirineos.
Lloc: Geoparque de Sobrarbe, Parque Geológico de los Pirineos.
Horari: 19:00h
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat: Consell Comarcal del Bages, 936930389 turisme@ccbages.cat

. Del 27 al 31 de maig, matí, Tallers "La maleta de la sal". Es tracta d’un taller
amb activitats de laboratori basades en la sal de cuina, que podem venir a fer
als centres educatius del Bages. És una temàtica d’especial interès en una
comarca amb un patrimoni miner vinculat amb l’extracció de sals tan important
com és al Bages.
Activitat adreçada a escolars de tot Catalunya; Infantil, Primària i ESPS. Cal
inscripció prèvia.
Lloc: Camp d’Aprenentatge del Bages.
Horari: matí.
Preu: Gratuït.
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Informació i reserva de l’activitat: Camp d’Aprenentatge del Bages 93 8744358 cdabages@xtec.cat
Inscripció on-line aquí.

. Dia 28 de maig, de 10 a 13h. Itinerari: El massís “trencat”. Roques i formes de
Sant Llorenç del Munt. Recorregut circular entre la Casa Nova de l'Obac,
passant per la Casa Vella de l'Obac i fins la Torrota, que ens permetrà veure i
entendre les magnífiques formes de relleu que
caracteritzen l'imponent massís de Sant Llorenç;
el per què de monòlits, barrancs, fonts, coves i
avencs.
Lloc: Punt d'informació de la Casa Nova de l'Obac.
Horari: 10:00h a 13:00h.
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat:
CIMA (Centre d’interpretació del Medi Ambient SL), 937855461, p.santllorenc.obac@diba.cat
Inscripció on-line aquí.

. Dia 29 de maig, 11.30h, Visita guiada “les oliveres d’ara i d’abans”. Visita a les
oliveres i el seu entorn amb Montserrat al fons, visita de l’obrador i tast d’olis
amb degustació de productes de la zona. Veurem una projecció sobre el
projecte d'Oli Migjorn i farem una cata dels olis i després degustarem petites
tapes elaborades amb els nostres olis i productes de la zona. Es tracta d'una
finca on podrem comparar les diferent varietats, l'Arbequina i la Corbella, veure
les plantacions noves i les velles.
Activitat adreçada a famílies, parelles i grups d'amics que vulguin descobrir
l'univers de l'Oli de qualitat.
Lloc: Casa Migjorn. Navàs. UTM: 41.870302, 1.743462
Horari: 11.30h (Durada aprox. 1,5h).
Preu: 12€. Nens de menys de 8 anys gratuït (preu exclusiu Setmana
Eureopea dels Geoparc)
Informació i reserva de l’activitat: Oli Migjorn. 690023117
comunicacio@olimigjorn.com
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. Dia 29 de maig, de 10 a 13h. Els mamífers del Parc Natural. L’Israel Estopà,
biòleg, ens ensenyarà a identificar les pistes que deixen uns dels animals més
amagadissos de la vall d’Horta: els mamífers. Aprendrem a trobar els rastres
que deixen espècies com la geneta, la fagina, l’esquirol, la guineu o el senglar.
També podrem conèixer i provar una tècnica per detectar aquests animals
durant la nit: el fototrampeig. A veure quins enxampem!
Lloc de trobada: Escola de Natura i Formació la Muntada. Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.
Horari: de 10:00h a 13:00h
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat:
Escola de Natura i Formació la Muntada, 937141053 i 636717821, p.santllorenc.munt@diba.cat
Inscripció on-line aquí.

. Dia 1 de juny - Conferència “Les Coves de Collbató: El Montserrat subterrani” a
càrrec de Josep Maria Cervelló.
Lloc de trobada: Sala polivalent del Casal de Cultura de
Collbató
Horari: 19.30 hores
Preu: Gratuït
Informació i reserva de l’activitat: Oficina de turisme de
Collbató 93 777 90 76 turisme@collbato.cat

. Dia 2 de juny, a les 17h. Tast 2.0. Una fusió de l’art i el vi, una experiència per
als sentits.
Lloc: Fundació Universitària del Bages.
Horari: 17:00h
Informació i reserva de l’activitat: Visuals. http://www.dopladebages.com/

. Dia 2 de juny - L’hora del conte + Taller “A la
descoberta del Geoparc”.
Lloc de trobada: Biblioteca Municipal
Horari: 17.00 hores
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat: Casal de Cultura de Collbató
b.collbato@diba.cat
Cal inscripció prèvia i portar llanterna de casa per realitzar
l’activitat.
Inscripció on-line aquí
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. Dia 2 de juny, de 19 a 20.30h. Tercer Plenari de Consells d’Infants. Es
presentaran els vídeos dels treballs que els diferents Consells d’Infants (Artés,
Callús, Sallent, Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada) han elaborat per a
presentar un element geològic del seu municipi i que es mostraran al XIX
Simposi sobre l’ensenyament de la Geologia que es durà a Manresa entre l’11 i
el 16 de juliol de 2016. A l’acabament s’oferirà un petit refrigeri als assistents.
Activitat adreçada als consellers i conselleres del Consell d’Infants dels
municipis participants.
Lloc de trobada: Auditori de l’Església del Convent de Santpedor. C/Convent, s/n (al costat de
l’Institut d’Auro)
Horari: de 19:00h a 20.30h
Informació i reserva de l’activitat: Consell Comarcal del Bages – Àrea d’Educació:
educacio@ccbages.cat // Telf. 93 696 03 93

. Dia 3 de juny - Presentació de la primera guia del Geoparc de la Catalunya
central a càrrec de l’historiador Jordi Piñero.
Viatge al Cor de Catalunya, la primera guia turística del Geoparc de la Catalunya
Central.
La publicació té un caràcter divulgatiu i per als impulsors “és una mostra de les
potencialitats del label de la UNESCO que encara estan per desenvolupar al
territori”.
L'obra està escrita per l'historiador Jordi Piñero i el geògraf Ferran Pujol, que
han casat a la perfecció les dues ciències amb la idea de fer una obra “familiar”.
A través de vint indrets, el recull proposa “un viatge al cor de Catalunya” que
permetrà conèixer “els seus esdeveniments històrics i les seves entranyes
geològiques i geogràfiques”. Tot plegat, relligat amb dues completes llistes de
les festes locals i dels equipaments culturals que es poden trobar en l'àmbit del
Geoparc.
Lloc de trobada: Sala polivalent del Casal de Cultura de Collbató
Horari: 19.00 hores
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat: Casal de Cultura

. Dia 3 i 4 de juny, Conferència sobre identificació de Minerals. Autor: Josep M
Mata Perelló, president del Consell Científic del Geoparc Mundial UNESCO de la
Catalunya Central. Col·laboració amb el Geoparque de l’Alto Tajo.
Lloc: Geoparque de l’Alto Tajo.
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat: http://www.geoparquemolina.es
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. Dia 4 de Juny – Visita teatralitzada Especial Geoparc: “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.
Lloc de trobada: Muntanya de Sal de Cardona.
Horari: 10.45 hores – 12.45 hores
Preu: a consultar (amb el Codi Promocional GEOPARC aplicarem un 10% de descompte)
Informació i reserva de l’activitat: Fundació Cardona Històrica,
93 869 24 75 ,
serveiseducatius@cardonaturisme.cat

Reserva al portal entrades.cardonaturisme.cat (compra online).

. Dia 4 de Juny - Ruta geològica pel Geoparc a càrrec de Joan Raset.
Els camins que hi ha des del poble de Collbató fins a l’interior de la muntanya
de Montserrat ens expliquen la història de la Terra, des de la seva formació fins
a l’actualitat.
En l’itinerari ens introduirem al coneixement del medi geològic de la muntanya
de Montserrat mitjançant l’observació dels diferents tipus de roca –dels quals
destaca el conglomerat- i d’activitats pràctiques d’identificació de sòls. També
coneixerem la relació de l’activitat humana amb la geologia visitant els forns de
calç.
Lloc de trobada: Jardins de Can Nolla (davant de l’Ajuntament)
Horari: 11.00 hores – 13.00 hores
Preu: Gratuït.
Visita recomanada a partir de 12 anys. Cal estar inscrit, portar calçat i roba còmode
Informació i reserva de l’activitat: Oficina de Turisme de Collbató 93 777 90 76 –
turisme@collbato.cat
Inscripció on-line aquí

. Dia 4 de juny, a les 9.30h. Visita a la muntanya de Montserrat, als Monòlits
d’Agulles i Frares. Es tracta d’una visita guiada d’una durada entre 3 i 4h
(parades incloses). Aquest recorregut pretén recórrer el cor d’aquestes dues
regions descobrint el motiu de la seva geologia. La Foradada i l’avenc dels
Pouetons us captivarà.
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Lloc: Coll de Can Massana (Bages)
Horari: 9:30h.
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat:
Dinamic, guies de muntanya. 649.729.925 / 667.878.925.
info@dinamicguies.com .
Inscripció on-line aquí.

. Dia 4 de juny, de 12 a 20h. Vi_SUALS.16. Color D_Vi.
A les 12h del blanc i negre al color. 120 anys de projeccions de cinema a Manresa, a la
Plaça Fius i Palà.
Mostra de vins i d’art efímer urbà, a la Plaça Sant Domènec.
De 17 a 23h mostra de vins dels cellers de la DO Pla de Bages amb les Cuineres del
Bages.
A les 19h acte inaugural.
A les 20h passejada per l’exposició Foto Art i projecció dels curts de Cine Club, a la sala
d’exposicions i auditori de la Plana de l’Om.
Lloc: Manresa
Horari: de 12 a 20h
Informació i reserva de l’activitat: Vi_SUALS.16. http://www.dopladebages.com

. 4 de juny, 10.30 a 13.30h, El patrimoni geològic de Sant Llorenç del Munt, un
tresor per descobrir. Activitat constarà de dues parts, a càrrec dels geòlegs
Isaac Camps i Marc Tudela: la primera consisteix en d'una xerrada on
s'esposarà a en què consisteix el patrimoni geològics i alguns dels punts
d'interès geològic del Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. En segon lloc
es realitzarà un recorregut en que visitarem dos punts destacats com són la
Font del Foradot i el Puig de la Bauma.
Lloc: Centre d’Interpretació de Mura.
Horari: 10.30 xerrada. 11.30-13.30 recorregut guiat
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat: Consell Comarcal del Bages, 936930389 turisme@ccbages.cat
Inscripció on-line aquí.

. Dia 5 de juny, de 11 a 14h. La ruta dels bandolers. Itinerari guiat per un dels
racons més bonics del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac. S’hi explicaran parts de
la història i de la llegenda del bandolerisme al
massís.
Requisits activitat: Bon calçat.
Lloc de trobada: Casa Nova de l’Obac. Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac.
Horari: 11:00h a 14:00h
Preu: Gratuït.
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Informació i reserva de l’activitat:
CIMA (Centre d’interpretació del Medi Ambient SL), 937855461, p.santllorenc.obac@diba.cat
Inscripció on-line aquí.

. Dia 11 de juny, a les 9h. Sortida fotogràfica a les Coves de Montserrat. Visita
guiada a l’interior de les coves per observar, a través de l’objectiu, les roques, i
els diversos i espectaculars espeleotemes, així com també als antics forns de
calç que hi ha sota el castell de Collbató. Durada: tot el matí.
Lloc: Àrea d’Esplai de La Salut
(Collbató)
Horari: 9:00h.
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat:
Amb la col·laboració de Fotoart
Manresa .

. Fins al 12 de juny, Exposició temporal “Europa fa 1 milió d’anys”, produïda per
IPHES.
Lloc: Museu Arqueològic i Paleontològic- Coves del Toll de Moià.
Horari: dijous i divendres 10.30h a 14.00h. Dissabte de 10.30 a 14.00 i de 15.30
a 18.00h. diumenge de 10.30 a 15.00h.
Preu: Gratuït.
Informació i reserva de l’activitat: Coves del Toll.
938 209 134
info@covesdeltoll.com. Més informació aquí.
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