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Parc Geològic i Miner
de la Catalunya Central

El caràcter únic de la Catalunya Central va lligat 
a una geologia i un paisatge que han evolucionat 
conjuntament al llarg de milions d’anys.

El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central 
presenta una geodiversitat important amb im-
pressionants formacions rocoses i coves espec-
taculars, juntament amb uns recursos naturals 
que constitueixen unes de les reserves de po-
tassa i halita més importants d’Europa, així com 
testimonis d’antigues arts mineres. Aquests re-
cursos naturals han sigut utilitzats des de temps 
immemorials i la mineria ha condicionat la his-
tòria i la seva gent durant segles.

El Parc ofereix al visitant encuriosit un viatge de 
descoberta de milions d’anys per antics mars, 
deltes i llacs, muntanyes, coves i paisatges sin-
gulars, a través dels diferents centres de visi-
tants del territori que contribueixen a divulgar 
aquest patrimoni geològic i miner tan important 
i alhora desconegut.

Benvingut a aquest viatge en el temps!



El Mar de la 
Catalunya Central
El nostre viatge ens transporta fins fa 42 milions d’anys quan 
aquest territori estava cobert per un mar càlid similar al Ca-
rib, que aquí quedava tancat formant un golf que s’obria en 
direcció a l’Atlàntic, cap a l’oest.

Durant uns milions d’anys, rius cabalosos hi van formar del-
tes extensos, que corresponen en part als actuals relleus de 
Montserrat i Sant Llorenç del Munt, mentre que cap a Moià, 
una zona costanera més tranquil•la, els esculls de corall es 
van poder desenvolupar plenament. En aquells esculls de fa 
38 milions d’anys és on s’han fornmat les Coves del Toll, en 
un procés que encara dura avui en dia.

Quan el mar es va començar a enretirar empès per 
l’aixecament dels Pirineus, ara fa més de 36 milions d’anys, 
es va produir una intensa evaporació que va provocar la pre-
cipitació de guixos primer (entre Artés i Calders) i tot seguit, 
a la zona més profunda (Súria i Cardona) les sals, com la sal 
comú (halita) i la potassa (silvita). Finalment el mar desapa-
regué per sempre més essent reemplaçat per llacs i rius, 
identificables en el paisatge per les coloracions vermelloses 
de les seves roques.

En aquest viatge en el temps descobrireu coves impressio-
nants, aiguamolls, un meandre abandonat, forns de calç, 
l’espectacular falla del Mig-Món, i tot el conjunt miner tra-
dicional d’explotació de guix i d’extracció activa de potassa 
als voltants de Súria.

 



Dia 1-Súria 

Et proposem iniciar aquesta ruta a Súria, visitar la vila i els seus recursos 
geològics que no et deixaran indiferent! Iniciarem la nostra ruta amb 
una visita al poble vell de Súria amb les visites guiades que s’organitzen 
cada diumenge a les 12.00 (excepte a l’agost) des de la mateixa oficina 
de turisme del poble. 
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Recomanem: Tomàquet Rosa del Cardener, rajoles de xocolata 
de Súria. (+ info a www.rebostbages.cat) 



Plec anticlinal fallat
del Mig Món 



Un cop vist la part vella de Súria, no et pots perdre la visita a el plec 
anticlinal fallat del Mig-Món, que és una formació impressionant sobre 
la qual s’hi emplaça el Poble Vell de Súria.

L’Eix de l’anticlinal aflora a peu de carretera, entre els sectors de Sant 
Jaume i Cal Trist de Súria mateix. Uns bons punts d’observació són des 
d’un mirador al barri de Salipota o bé a l’alçada del desviament cap al 
Coaner, a la carretera C-1410 a la sortida de Súria en direcció a Cardona.

És un anticlinal format durant els estadis més avançats de l’aixecament 
dels Pirineus, amb aspecte diapíric i fracturat per la seva meitat, aproxi-
madament pel seu eix. És una estructura de gran reconeixement in-
ternacional ja que representa un dels millors exemples de diapir salí a 
nivell europeu. 

El context geològic de Súria en el que es troba emmarcat el Mig-Món 
és singular ja que permet veure en les roques l’evolució d’una conca 
marina a una d’endorreica en la que es produí una gran evaporació del 
mar, deixant com a resultat un gran volum de roques evaporítiques, 
halita (sal comú), silvita (potassa), etc. que gràcies al diapir han quedat 
a nivells molt propers a la superfície i que van permetre la descoberta 
de la potassa a la península ibèrica el 1912 i que 100 anys després són 
explotats encara avui dia. La mina de Cabanasses té els castellets (pous 
2 i 3) situats just a sobre d’aquesta estructura geològica.



Conjunt de Sant Pere
del Puig i les guixeres
A Súria també és molt interessant visitar el conjunt de Sant Pere del 
Puig i les Guixeres. 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 Tor-
dell. Hi queden restes de construccions de diverses èpoques, que van 
des del segles X-XI fins al segle XX i hi ha punts d’alt interès geològic i 
natural, vinculats a l’extracció i l’explotació del guix. 



Dia 2- De Súria a Santpedor

Distància: 13 km

Deixarem el poble de Súria per la carretera C-55 en direcció a Manresa 
i a l’alçada de Callús agafarem el trencall a mà esquerra que ens durà 
per la BV-4511 fins a Santpedor, un lloc ideal per conèixer la història de 
la zona i on es poden gaudir de visites guiades.
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Recomanem: vins D.O Pla de Bages 
(+ info a www.rebostbages.cat) 



Els aiguamolls 
de la Bòbila

Als afores del poble de Santpedor visitarem els aiguamolls de la bò-
bila, que ocupen una superfície de 4,5ha. L’ aiguamoll té el seu origen 
en l’extracció d’argiles que realitzava una bòbila i que va propiciar un 
rebaixament del sòl fins arribar al nivell d’aigües freàtiques. 

Fa uns anys l’organització ecologista local Gestió i Estudi del medi pro-
cedí a reconvertir l’antiga argilera en aiguamoll, gràcies a una subven-
ció del Departament de Medi Ambient. El projecte va consistir en la 
creació de zones inundables de profunditats diferents per afavorir la 
presència de macròfits, es van suavitzar els pendents per afavorir el 
creixement de vegetació, Les vores dels estanys es van fer asimètriques 
i de contorn irregular, incrementant així els llocs de refugi de la fauna, 
es feren platges de sorra i grava per afavorir la població d’invertebrats 
i es plantaren arbres típics de zones humides. 

Totes aquestes actuacions han fet que l’aiguamoll de la Bòbila de San-
tpedor sigui un dels espais amb més diversitat d’ocells de la conca mit-
jana del Llobregat. Aquí es pot fer senderisme, bicicleta i especialment 
observar les aus. 



Dia 3- De Santpedor a Moià

Distància: 28 km

En aquest 3r. dia de ruta ens dirigirem cap al poble de Calders. En 
aquest recorregut podrem gaudir d’indrets naturals com el meandre 
de Calders o visitar l’espai d’art contemporani del Forn de la Calç, un 
espai únic on es barregen tradició i modernitat.

Finalitzarem la ruta al bonic poble de Moià on podrem visitar el mu-
seu d’arqueologia i posteriorment descobrir les coves del Toll, un espai 
únic amb restes de fauna del quaternari.
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Recomanem: aliments ecològics de Moià, les tosques de Moià 
(+ info a www.rebostbages.cat) 



El forn de la Calç i
el meandre de Calders

Deixarem Santpedor per dirigir-nos cap a Calders. En el Km. 12 de la 
carretera N-141c trobarem un trencall a l’esquerra que ens dirigirà al 
Forn de la Calç de Calders, un espai d’art i sostenibilitat emplaçat en un 
lloc únic al bell mig de la natura. Es tracta d’uns antics forns de calç re-
cuperats i restaurats, que formen part del Centre d’Art Contemporani i 
Sostenibilitat CACIS.

Aquest centre es dedica a la investigació, producció i exhibició de pro-
jectes de cultura i art contemporanis, en totes les seves vessants con-
ceptuals i formals, especialment en les relacionades amb l’ecologia i el 
medi natural, tenint molt en compte les característiques físiques del 
lloc: antiga pedrera, medi natural ben conservat, bona relació entre na-
tura i activitat humana i especialment la singularitat dels forns de calç.

Seguidament ens dirigirem al meandre de Calders. L’accés es fa per un 
petit camí asfaltat que s’agafa seguint la carretera N-141c (C641) i gi-
rant 360º a mà dreta a l’alçada de l’entrada a la urbanització La Guardia, 
al Km. 15,5. 

En aquest espai hi ha una magnífica vista de la corba d’un antic mean-
dre del riu Calders, actualment ple de camps de conreu, i les restes de 



l’antic castell de Calders situat al cim del turó que hi ha al centre. Un 
panell interpretatiu permet comprendre l’evolució del meandre fins al 
traçat actual del riu. 
  



Museu d’arqueologia
i paleontologia
de Moià

Desfarem la carretera en direcció a Moià on es troba el Museu 
d’arqueologia i paleontologia de Moià. 

Aquest interessant museu, ubicat a la casa natal de Rafael Casanova, es 
troba al costat de l’església parroquial de Santa Maria, al nucli antic de 
la població. Està organitzat en diferents espais temàtics, que a partir de 
les restes trobades a les coves del Toll, permeten estudiar la prehistòria 
al Moianès. 

Al Museu s’exposa una mostra de les restes arqueològiques i paleonto-
lògiques de les Coves del Toll i d’altres jaciments i dolmens
del Moianès. Entre el material exposat destaquen quatre esquelets hu-
mans, tres dels quals són infants d’entre cinc i vuit anys, i una àvia de 
60 anys amb un forat al crani resul-
tat d’una sinusitis, i entre la fauna 
les restes de 35 espècies, algunes 
d’elles extingides com l’ós de les 
cavernes. Us recomanem la visita al 
museu abans d’anar a les coves del 
Toll, ja que amb la mateixa entrada 
podeu accedir als dos espais.

Complementa la visita al Museu, 
la planta noble de l’edifici, dedica-
da a Rafael de Casanova, Conseller 
en Cap de la Ciutat de Barcelona i 
heroi de la seva defensa durant el 
setge de la ciutat per les tropes bor-
bòniques el 1714. 



Les coves
del Toll

Per arribar a les coves del Toll seguirem la N-141c en direcció a Vic i al 
cap d’uns 6 km trobarem el trencall que ens dirigirà a Les coves del Toll.

Aquest és un complex que l’integren quatre cavernes i un avenc
que es formaren durant el període del Pliocè en el Quaternari. Es tracta 
d’una de les coves d’Europa més rica en fauna del Quaternari, durant 
la darrera glaciació (Würm). Es un espai únic, molt especial, ubicat en 
plena natura.

La visita a les coves del Toll és ideal per famílies, individuals, grups es-
colars, sèniors i qualsevol persona interessada i l’espai és adaptat per 
discapacitats. Són visites guiades per experts. Els caps de setmana 
obre als matins i cal reserva prèvia.



Informació d’interés

On menjar:

On dormir

Per comprar productes de la zona:

Cal Carter 
Plaça Tomàs Viver 1, Mura
Telf: 93 831 70 36

Puig de la Balma
Camí del Puig de la Balma, Mura
Telf: 93 743 32 74

Hotel 1948 
carretera de santpedor 54-58, 
Manresa 
Telf: 93 938 74 82 16

Puig de la Balma
Camí del Puig de la Balma, Mura
Telf: 93 743 32 74

Cal Carter 
Plaça Tomàs Viver 1, Mura
Telf: 93 831 70 36

El celler
Roquetes 15, Mura
Telf: 93 831 73 39

Mas de Sant Iscle 
Casa Vilanova s/n 
St. Fruitós de Bages 
Telf: 93 874 38 06

Bodegues Abadal 
Casa Vilanova s/n 
St. Fruitós de Bages 
Telf: 93 874 38 06



Horaris:

Visites guiades a Súria:
s’organitzen cada diumenge a les 12.00 (excepte a l’agost) des de la 
mateixa oficina de turisme del poble.

Museu de Geologia Valentí Masachs: 
El museu és obert els diumenges matí, i de dilluns a divendres als ma-
tins per les escoles i grups.

Forn de la Calç: Horaris a convenir. Telf: 93 830 91 59

Museu d’arqueologia i paleontologia de Moià:
De dimarts a diumenge de 10h a 13:30h i 16h a 19h

Les Coves del Toll:
Dissabtes i diumenges de 10.30 a 14:00 i de 15:00h a 18.30h. També 
obren de 10:30 a 14:00h els festius, ponts, vacances escolars de Setma-
na Santa i tots els dies del juliol i l’agost.
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