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El camí de la sal és una ruta lineal, de 38 km de llargada, que passa pels llocs on 
s’explotava la sal. Les rutes de la sal no eren més que camins per on es traginava 
la sal des dels centres de producció als diversos destins de consum o redistribució. 
Amb la presència de la sal que s’extreia del diapir de Cardona, la Muntanya de Sal, i el 
poder i riquesa que portava associada, aquest camí i la seva custòdia eren qüestions 
de màxim interès.

Una ruta lineal de 38 km de longitud que enlaza la estructura diapírica salina de Cardona 
con la ciudad de Manresa, siguiendo los antiguos caminos de transporte de la sal.

A 38 km long route linking the salt diapiric geological Cardona structure with the town 
of Manresa along the old salt transportation paths.

Aquest camí recrea la ruta que l’any 1522, va conduir Sant Ignasi de Loiola 
des del País Basc fins a Manresa. En el seu tram final, de Montserrat a 
Manresa, recorre les roques d’un antic ventall costaner des de la zona més 
propera a la costa, els conglomerats de la Muntanya de Montserrat, fins a les 
parts més allunyades, ja ben entrades dins el mar, pròximes a Manresa, on es 
poden veure les intercalacions de nivells de margues i gresos principalment.

Una ruta de peregrinaje a lo largo del camino que en 1522 condujo a San 
Ignacio de Loyola desde el País Vasco hasta Manresa. Desde Montserrat hasta 
Manresa, el camino discurre por los antiguos sedimentos que se depositaron 
en el fondo del mar eoceno hace unos 40 millones de años.

A pilgrim’s route along the path which in 1522 lead St. Ignatius of Loiola from 
the Basque Country to Manresa. From Montserrat to Manresa it wanders 
along the old sediments deposited on the Eocene seafloor some 40 million 
years ago.

És un itinerari de baixa muntanya, molt poc tècnic, que transcorre pels parcs naturals del Montseny, de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i de Montserrat. S’endinsa per 
racons desconeguts fins a punts emblemàtics de la Catalunya prelitoral, amb un mosaic de paisatges singulars i una forta petjada cultural. Les etapes que connecten 
el massís de Sant Llorenç del Munt amb la Muntanya de Montserrat, enllacen els dos principals ventalls costaners que conformaven la façana litoral d’aquest sector 
de l’antic mar que existí a la Catalunya Central.

Una ruta de baja montaña que relaciona los Parques Naturales del Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac y Montserrat. La ruta permite disfrutar de los paisajes naturales 
y culturales y de la conexión entre los restos de dos deltas de 40 millones de años de antigüedad.

A low mountain route linking the Natural Parcs of Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, and Montserrat. Enjoy the natural and cultural landscapes and the connection 
between the remains of two 40 million years old deltas. 

La Cinglera del Resistent (Castellbell i el Vilar) es troba al Turó del 
Marquès, un dels cims castellvilarencs més emblemàtics (345 
m.) i integra una via ferrada única i poc habitual a la Catalunya 
Central: un itinerari de muntanya atlètic i aeri, equipat amb ca
bles, graons i altres elements de seguretat. Aquesta ascensió 
permet observar un dels meandres més grans i espectaculars 
del Llobregat, magníficament desenvolupat.

La Cinglera del Resistent (el Risco del Resistente) en la localidad 
de Castellvell i el Vilar incluye una vía de escalada única equipada 
con elementos de seguridad que permite a los practicantes de 
este deporte disfrutar de unas vistas magníficas de uno de los 
meandros más espectaculares del río Llobregat.

La Cinglera del Resistent (the Resistant Cliff) in the Castellbell 
i el Vilar municipality includes a unique and safely equipped 
climbing via which allow the climbing practitioners to enjoy their 
sport together a wonderful view on one of the most spectacular 
meanders of the Llobregat river.

Itinerari de Sant Vicenç de Castellet a Sant Pere de Vallhonesta (SL-C53). 
Agradable passejada per camins i corriols del sector oriental del terme 
en la qual podreu gaudir de diferents elements del patrimoni arquitec
tònic, cultural, natural i paisatgístic del sector de Vallhonesta, així com 
d’elements d’interès geològic (les curioses capes deformades de gresos 
anomenades boles i coixins, una antiga pedrera amb bonics exemples 
d’estructures sedimentàries, diferents tipus de roques i fòssils), i amb 
unes vistes excepcionals del Pirineu.

Este itinerario ofrece un plácido recorrido por caminos y senderos rurales 
del área oriental del Geoparque. Las bellezas naturales y artificiales del 
paisaje cultural incluyen elementos geológicos diversos, vistas panorámi-
cas de los Pirineos y bellos ejemplos de la arquitectura popular tradicional.

This itinerary offers an enjoyable and placid walking journey along the 
rural paths and walks of the eastern area of the Geopark. The natural and 
manmade beauties of the cultural landscape include diverse geological 
elements, panoramic views over the Pyrenees and nice examples of the 
old popular architecture.

Ruta Art, Pedra i Patrimoni. Itinerari urbà que ens transporta a 
diferents indrets i racons de Sant Vicenç de Castellet. Dins aquest 
itinerari hi trobem deu monuments ubicats a diferents punts del 
municipi que, a més, compta amb el paratge emblemàtic de les 
Muntanyes Russes, catalogat pel Geoparc i que es tracta d’una 
zona de xaragalls en les margues marines eocenes. A més, uns 
nivells de calcàries nummulítiques són explotats com a pedra 
ornamental, que rep el nom de Pedra de Sant Vicenç.

Un itinerario urbano por Sant Vicenç de Castellet les permitirá 
descubrir los orígenes de la población, la importancia de la piedra 
como material para las bellas artes y una espectacular zona de 
badlands esculpidos en las margas y arcillas grises del Eoceno. 

An urban itinerary in Sant Vicenç de Castellet will allow you the 
discovery of its origins, the importance of the Stone as a material 
for fine arts and a spectacular area of badlands carved in the grey 
Eocene marls and clays.

Emplaçades en la seva gran majoria entre els nuclis de Rocafort i del Pont de Vilo
mara, a les Tines de la Vall del Flequer s’hi pot descobrir aquest valuós patrimoni 
rural del Geoparc. Les tines estan disposades en petits grups on els pagesos de 
la zona hi abocaven el raïm per premsarlo i dipositarlo posteriorment en tines 
situades a un nivell inferior per a la seva fermentació. Aquestes estructures són 
úniques a Catalunya i us sorprendran per la seva arquitectura i estat de conser
vació. Les parets d’aquestes construccions estaven fetes amb gres, una roca que 
per les condicions en que es va formar aquí acostuma a aparèixer amb formes 
planes, de diferents gruixos i que han estat extensament aprofitades directament 
tant per la construcció de tines com de les cabanes i murs de pedra seca.

Entre los núcleos de Rocafort y el Pont de Vilomara, os sorprenderá descubrir el 
extraordinario legado vinícola que esconde la Ruta de las Tinas de la Vall del Flequer. 
Las tinas de piedra entre viñedos son construcciones únicas y muy características 
de nuestro paisaje, constituyen un testigo privilegiado de un momento de esplendor 
del mundo del vino en todo el territorio del Geoparque.

Between the villages of Rocafort and el Pont de Vilomara, you will besurprised 
to discover the wine legacy extraordinary that hides the route of the winevats of 
the Flequer Valley. The stonemade winevats between vineyards are unique con
structions. This surprising characteristic of our landscape constitutes a privileged 
witness to a moment of glory in the world of wine in the whole of the Geopark.

Intressant itinerari pel patrimoni rural monis
trolenc, que forma part del Geoparc. Al llarg 
d’aquesta ruta trobarem moltes barraques 
de vinya i construccions de pedra seca. Les 
pedres antigues s’han respectat i ara s’en
senyen i s’expliquen a través de l’Ecomuseu 
del Moianès, i en concret, d’aquesta ruta. 
La ruta es divideix en tres etapes; del nucli 
antic a l’Om, de l’Om al Pla de Trullars i del 
Pla de Trullars a la Casanova.

A lo largo de la ruta encontraréis barracas 
entre viñedos y construcciones de piedra seca. 
En un tiempo en que la viña ocupaba la mayor 
parte del territorio del Geoparque, nuestros 
antepasados supieron aprovechar losas de 
cualquier forma o medida para construir esas 
barracas donde guardar herramientas y pro-
tegerse de la lluvia o del sol.

Along the route you will find barracks between 
vineyards and dry stone constructions. In a 
time in which the vineyard occupied most of 
the territory of Geopark, our ancestors knew 
how to take tiles of any size and shape to 
store tools and protect themselves from the 
rain or Sun.

Ruta del monestir al cim de Sant Jeroni. Ruta que, a través 
del funicular de Sant Joan ens permetrà arribar fins a l’ermita 
de Sant Jeroni, a pocs minuts per arribar al cim. A dalt del 
cim de Sant Jeroni hi ha una taula d’orientació on es pot 
identificar el relleu circumdant que s’estén des dels Pirineus 
fins als Ports i Mallorca. És el punt més alt del Geoparc 
amb 1236 m i permet fer una observació magnífica sobre el 
paisatge de les principals unitats geològiques majors i els 
diferents sectors del territori.

Ruta que conduce al pico más alto de la montaña de 
Montserrat, Sant Jeroni, que con 1236 m es también el punto 
más elevado del Geoparque. Es una atalaya espectacular 
donde en días nítidos la vista abarca de los Pirineos a els 
Ports y hasta Mallorca. Un mirador de las principales unidades 
geológicas así como de los distintos sectores del territorio.

A route that leads to the highest peak of the Mountain of 
Montserrat, Sant Jeroni, with 1,236 m which is also the 
highest point of the Geopark. It is an spectacular vantage 
point where in clear days view covers from the Pyrenees to 
els Ports and even to Mallorca. A viewpoint of the main larger 
geological units as well as different areas of the territory.

Ruta de Monistrol a Montserrat pel Camí de les Aigües. Ruta que permet gaudir de vistes privilegiades de la vila de Monistrol 
de Montserrat, la muntanya, el riu Llobregat i les colònies tèxtils. El camí va resseguint la canonada d’aigua potable de 
Montserrat fins a superar el coll de les Baranes. Passa pel davant de l’estació superior de l’aeri i per unes escales més 
estretes, accedeix al recinte de Montserrat per la Plaça de la Creu. En l’ascenció, una observació detinguda ens permet 
identificar diferents estadis de la història geològica de la construcció de l’antic ventall costaner que més endavant, passats 
uns 30 milions d’anys, començaria a esdevenir la muntanya que coneixem actualment.

Ruta de ascenso al monasterio de Montserrat que ofrece unas vistas privilegiadas sobre el paisaje, el pueblo de Monistrol, el 
río Llobregat y una de las antaño florecientes colonias textiles que seguían su curso. El camino, de fuerte pendiente, discurre 
cerca de la Capilla de la Santa Cova, y accediendo al monasterio uno puede observar en las rocas la evolución de la formación 
del antiguo abanico costero de Montserrat.

Uphill route to the monastery of Montserrat, which offers privileged views over the village of Monistrol, the landscapes, the 
Llobregat river and one of the onceflourishing textile colonies following its course. The path, of steep slope, runs near the 
chapel of the Santa Cova, and following the water pipe to the monastery where can observe in the rocks the evolution of the 
formation of the ancient coastal fan of Montserrat. 

Itinerari de les ermites. L’itinerari passa per la capella de Sant Miquel, amb la seva bassa vinculada sens dubte als orígens més remots de 
la capella. Seguidament passa per l’estació superior del funicular de Sant Joan on en el mateix edifici hi ha instal·lada l’Aula de Natura, amb 
informació sobre la història de la muntanya, les seves característiques climàtiques i la seva fauna i flora. En el camí trobem la capella de Sant 
Joan, les restes de les antigues ermites de Sant Joan i de Sant Onofre i a l’Escala de Jacob podem accedir a l’ermita de Santa Magdalena.

El itinerario parte del edificio de las celdas Abat Oliba de Montserrat, pasa por la capilla de Sant Miquel y permite conocer algunas de las 
ermitas más destacadas del macizo de Montserrat. 

The route starts on the building of cells Abat Oliba of Montserrat, passing near the chapel of Sant Miquel and allows you to visit some of 
the most prominent hermitages of the massif of Montserrat.

Els Geoparcs són territoris amb un patrimoni geològic, paleontològic i miner de rellevància internacional. El 
seu objectiu és vetllar per la conservació, gestió i divulgació d’aquest patrimoni i també per la seva integració 
amb la resta de valors naturals i culturals per esdevenir un recurs socioeconòmic i sostenible en benefici de 
la comunitat local.

Los Geoparques son territorios con un patrimonio geológico, paleontológico y minero de relevancia internacional. 
Su objetivo es conservar, gestionar y divulgar este patrimonio, integrándolo con el resto de valores naturales y 
culturales, para poder ser un recurso socioeconómico y sostenible para la comunidad local.

Geoparks are areas with a geological, paleontological and mining heritage with international importance. 
Their aim is the conservation, management and dissemination of this heritage together with the other natural 
and cultural values, in order to become as socioeconomic and sustainable resource for the local community.

Fa més de 36 milions d’anys, el que ara és el cor geogràfic de Catalunya estava submergit sota un mar que va desaparèixer amb l’aixecament 
dels Pirineus. Els processos geològics ocorreguts des de llavors han llegat formacions rocoses, paisatges espectaculars, abundància de 
recursos naturals i han donat peu a que l’empremta humana els hagi singularitzat amb trets culturals específics. Al territori del Geoparc 
es mostren conjuntament per al gaudi de la ciutadania moderna i del futur. 

Hace más de 36 millones de años, la zona que actualmente es el corazón geográfico de Cataluña se encontraba sumergida bajo un mar que 
desapareció con el levantamiento de los Pirineos. Los procesos geológicos ocurridos desde entonces han legado formaciones rocosas, paisajes 
espectaculares, abundancia de recursos naturales y han dado pie a que la presencia humana los haya singularizado con rasgos culturales 
específicos. En el territorio del Geoparque se muestran conjuntamente para el disfrute de la ciudadanía moderna y del futuro.

More than 36 million years ago, the nowadays area in the geographic core of Catalonia was submerged beneath a sea which disappeared 
when the Pyrenees uplifted. The geological processes occurred since then have legate rock formations, spectacular landscapes, abundance 
of natural resources and have given rise that the human presence has singularized with specific cultural features. On the Geopark territory 
they can show together to be enjoyed by the modern and future citizens.

Ruta Manresa, cor de Catalunya. Una ruta per descobrir secrets sobre el paisatge, el patrimoni, el 
comerç, la gastronomia i l’enoturisme en un recorregut que ens porta a la Basílica de la Seu, al nucli 
històric de Manresa, al Carrer del Balç i a la part modernista i comercial de la ciutat.

Un cruce de caminos de geología, cultura, desarrollo urbano histórico y gastronomía en la ciudad de 
Manresa.

A crossroads of geology, culture, historic urban development and gastronomy in the town of Manresa. 

Ruta a la Manresa Ignasiana. Sant Ignasi de Loiola és la 
personalitat que ha donat més projecció internacional 
a la ciutat de Manresa. Un dels indrets més rellevants 
d’aquesta ruta, la Cova, és una de les balmes que ca
racteritzen el paisatge fluvial del Cardener al seu pas per 
aquesta part de la ciutat. Són fruit de l’erosió diferencial 
de capes de roca més dura en relació a d’altres de més 
toves, per l’acció del Cardener i dels torrents propers.

Una ruta por los lugares más relevantes relacionados con 
la estancia de San Ignacio en Manresa. La Cova (cueva) 
es uno de los abrigos naturales característicos del paisaje 
fluvial del río Cardener a su paso por Manresa.

A route to the most relevant sites related to the stay of 
Saint Ignatius in Manresa. La Cova (the cave) is one of 
the characteristic natural caverns of the fluvial landscape 
of the Cardener river in Manresa.

1. Museu de Geologia Valentí Masachs
2. Cova de Sant Ignasi de Loiola
3. Carrer del Balç
4. La Basílica de la Seu
5. Museu de la tècnica de Manresa
6. Espai Manresa 1522: la ciutat d’Ignasi
7. Museu Comarcal de Manresa
8. El Casino (el Modernisme)

Ruta circular que ens descobreix un dels nostres patrimonis populars més desconeguts, l’art de la pedra seca. Durant tota la ruta trobarem un ric 
sistema de marges, canalitzacions, fonts i cisternes, emprat per a domesticar l’escarpat relleu i aprofitar un bé escàs en aquestes contrades, l’aigua. 
El patrimoni miner tradicional hi és molt ben representat amb un complex de forns de calç i les corresponents pedreres, de gran valor geològic.

Ruta circular que descubre elementos tradicionales populares del patrimonio arquitectónico, minero e hidráulico.

A circular route that allows discovering traditional features of the popular architectonic, mining and hydraulic heritage. 

El llac que va donar nom a l’actual poble de l’Estany ja no hi és, però es té constància que hi va ser almenys durant els últims 
11 500 anys. Els recursos naturals i culturals existents ens permeten interpretar de manera creativa el paisatge cultural dominat 
per l’aigua i els elements que hi estan associats.

La ruta permite disfrutar de los paisajes geológicos, culturales e hidráulicos de un lago de 11 500 años de antigüedad y de la historia 
de su desecación.

The route will allow the visitors to enjoy the geological, cultural and hydraulic landscapes of an 11,500 years old lake and its 
drying history.

Seguint aquest camí podrem gaudir de 
les formes geomorfològiques més sig
nificatives de la cara nord del massís, i 
també d’exemples d’alguns dels proces
sos geològics actius lligats a la caiguda 
de blocs i despreniments. Anem seguint 
els indicadors del Parc Natural i les mar
ques del GR4 en direcció al Monestir 
de Santa Cecília, el màxim exponent del 
romànic rural de l’entorn de Montserrat.

Ruta que pone en relación algunos de 
los edificios religiosos románicos más 
bellos de la montaña de Montserrat con 
las características geomorfológicas del 
macizo. 

This route shows the links between 
some of the most beautiful Romanesque 
religious buildings on the mountain of 
Montserrat and its characteristic geo
morphological features.

El Camí de Sant Jaume porta cada any centenars de milers de persones a Santiago de Compostel·la i al seu pas pel Bages coincideix en gran part amb el GR151, el Camí Oliba. Aquest sender, que va entre Montserrat i els Pirineus, pren com a eix temàtic l’art romànic i s’inspira 
en la figura d’un dels seus grans precursors, el bisbe i abat Oliba.
En el seu tram pel Geoparc, aquestes rutes travessen gran part de la història geològica de l’antic mar de l’Eocè, passant per molts dels ambients sedimentaris que se succeïren al llarg d’uns quants milions d’anys. Visiten Montserrat, un antic ventall costaner, Manresa, Artés, 
les diferents roques que indiquen en el paisatge el procés de dessecació que va patir el mar, les margues i calcàries esculloses marines, els guixos i també els sediments provinents de rius i llacs.

La parte del Camino de Santiago que transcurre por el Bages coincide con el GR-151, el Camino Oliba, un sendero de gran recorrido entre Montserrat y los Pirineos que toma como eje temático el arte románico visitando algunos de sus mejores ejemplos. En su paso por el Geoparque 
discurre por gran parte de la historia geológica del antiguo mar del Eoceno. La montaña de Montserrat actual era entonces un delta en la costa de ese mar, en el cual también había arrecifes de coral. Las rocas que marcan el fin de ese mar junto con multitud de estructuras geológicas 
diferentes se han conservado espectacularmente hasta hoy en día.

The Bages’ section of the St. James Way matches with the path GR151, the Oliba Way. This is a thematic route that wanders between Montserrat and the Pyrenees, including some of the best Romanesque architectural features. Inside the Geoparc, it shows the Eocene rocks 
which once were sediments of an ancient sea. The Montserrat Mountain is a former delta at the coast of that sea, where also were well developed coral reefs. The rocks that show the very end of the sea together with many different spectacular geological features have been 
preserved until now.

Aquesta ruta mostra indrets de gran bellesa dels municipis de Súria i de Sant Mateu de Bages. L’entorn natural pel qual discorre aquest recorregut 
permet veure la vegetació i el paisatge més representatius d’aquesta zona, però especialment algun dels elements geològics i miners més rellevants 
del Geoparc. És un itinerari que segueix l’anticlinal de Súria, creua d’un flanc a l’altre i el travessa i permet identificar els diferents tipus de roques que 
hi afloren –gresos, lutites, calcàries i guixos–; s’hi veuen també meandres, actius i abandonats, utilitzats tradicionalment com a zones de conreu i la 
característica falla de Migmón, que trenca l’anticlinal del mateix nom aproximadament pel seu pla axial, a més, i segons diu la llegenda, és el lloc per on 
es va acabar d’ajuntar la Terra en ser creada. 

Ruta muy completa que permite disfrutar de un gran paisaje a la par que observar una de las estructuras más importantes del Geoparque, el anticlinal de 
Súria. Esta estructura define la Serra de Castelltallat y la ruta la traviesa de flanco a flanco. Permite identificar, y comprender, a lo largo del recorrido y en el 
paisaje, distintos tipos de rocas, meandros activos y abandonados y sus usos, el bonito núcleo arquitectónico de Coaner y la falla del Migmón, lugar del inicio 
y final de la Tierra según cuenta la leyenda. 

Very complete route that allows you to enjoy a great landscape at the same time that to observe one of the most important structures of the Geoparc, the 
Suria anticline. This structure makes the Serra de Castelltallat and path crosses it from limb to limb. It allows you to identify, and understand, along the 
route and in the landscape, different types of rocks, active and abandoned meanders and its uses, beautiful architectural Coaner place, and the Migmón 
fault, a place of the beginning and end of the Earth according to the legend. 

Rutes de 2 o 4 dies en BTT per conèixer la DO Pla de Bages, resseguint les valls del Llobregat i de la Riera Gavarresa, des de la zona on els relleus tectònics 
més pronunciats (serres i carenes) generats per les principals falles i plecs que travessen en direcció NESW la meitat septentrional del Geoparc, es van 
esmorteint fins entrar de ple en el Pla de Bages. Per descobrir el passat i el present de la vinya a la comarca del Bages, amb elements tan singulars com les 
tines de pedra seca. El monestir medieval de Sant Benet, fer un tast de vins en diferents cellers de la DO i una visita a la ciutat de Manresa completen l’oferta 
d’aquesta proposta. Les rutes es poden realitzar contractant l’acompanyament d’un guia local amb allotjament i àpats inclosos.

Rutas de 2 o 4 días en BTT para conocer la DO Pla de Bages, siguiendo los valles del río Llobregat y de la Riera Gavarresa. La mitad norte del Geoparque exhibe 
bellos ejemplos de pliegues, fallas y otros elementos geológicos que se van atenuando al entrar en el Pla de Bages. El monasterio medieval de Sant Benet, una 
visita a la ciudad de Manresa, bodegas, alojamientos confortables y gastronomía local completan el interés de estas rutas.

Two or fourday mountain bike route along the Llobregat and the Riera Gavarresa rivers, to discover the wine DO Pla de Bages. Among other geological features, 
the mountainous northern half of the Geoparc exhibits nice examples of folds and faults, which vanishes when entering into the Pla de Bages. The Sant Benet 
medieval monastery, a guided visit to the city of Manresa, wineries, comfortable accommodations and local gastronomy complete the interest of this route.

    

 

Ruta 16 - La Cinglera del Resistent:
Via ferrada

Els Geoparcs Mundials de la UNESCO Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya CentralRuta 23 - Ruta Manresa, cor de Catalunya / Ruta 24 - Ruta a la Manresa Ignasiana

Ruta 20 - Ruta de l’aigua i la pedra seca

Ruta 27 - Recorregut de la pedra seca per Monistrol de Calders

Ruta 43 - Itinerari de Sant Vicenç de Castellet a Sant Pere de Vallhonesta / Ruta 44 - Ruta Art, Pedra i Patrimoni

Ruta 22 - Itinerari del Domini de l’Aigua

Ruta 2 - 2 dies pedalant entre vinyes del Bages / Ruta 3 - 4 dies pedalant entre vinyes del Bages Ruta 6 - Camí Ignasià Ruta 8 - Ruta dels 3 Monts

Ruta 17 - Ruta del romànic montserratí

Ruta 48 - Ruta Súria-Coaner

Ruta 28 - Ruta de Monistrol a Montserrat pel Camí de les Aigües / Ruta 30 - Itinerari de les ermites / Ruta 31 - Ruta del Monestir al cim de Sant Jeroni

Ruta 5 - Camí de Sant Jaume / Ruta 7 - Camí Oliba

Ruta 4 - Camí de la Sal

Ruta 36 - Ruta de les TinesRuta 36 - Ruta de les Tines
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