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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!



Les coves del Parc
Aquesta georuta s’endinsa a les profunditats 
del Parc aprofitant les magnífiques coves 
existents al territori.

Les Coves del Salnitre, amb galeries plenes 
d’elements de gran bellesa i d’història, s’han 
format dins els conglomerats de la muntanya 
de Montserrat.

Les Coves del Toll, conegudes com el Palau 
de la Fauna del Quaternari per les restes 
d’animals i d’homínids que s’hi han trobat, 
són formades a l’interior d’unes calcàries que 
fa 38 milions d’anys eren uns esculls plens de 
vida en un mar càlid. 

“la Cova”, una balma situada molt a prop de la Seu 
de Manresa, és on St. Ignasi de Loiola, fundador 
de la Companyia de Jesús, hi passà onze mesos 
decisius de la seva vida i d’on en sortí el seu “Llibre 
d’exercicis espirituals”.

Altres espais d’interès com ara el Museu de 
Geologia Valentí Masachs a Manresa, el Mu-
seu Arqueològic i Paleontològic de Moià, 
l’interessant Centre d’Art Contemporani i 
Sostenibilitat (CACIS) situat a l’entorn d’uns 
antics forns de calç i el meandre de Calders 
completen aquest viatge per l’interior del 
Parc.

 



Dia 1-De Collbató a Manresa
Distància: 24km

La ruta que us proposem co-
mença al municipi de Collbató, 
al llindar de la comarca del Ba-
ges. Allà hi visitarem les Coves 
del Salnitre i posteriorment ens 
dirigirem a Manresa on podrem 
gaudir de la Cova de Sant Ignasi 
de Loiola i del museu de geolo-
gia Valentí Masachs.
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Recomanem: Matons i mel de Marganell
                           Vins DO Pla de Bages



Les Coves 
del Salnitre 

Comencem aquesta ruta proposant-te una interessantíssima visita a 
les Coves del Salnitre, situades ben a prop del poble de Collbató.

La Muntanya de Montserrat, de renom universal per la seva fisonomia i 
el seu monestir, amaga en el seu interior un món subterrani quasi des-
conegut. Una variada gamma d’avencs i coves foraden l’ aparentment 
compacte massís conglomeràtic de Montserrat. Entre elles destaca la 
Cova del Salnitre, coneguda arreu tant per la seva espectacularitat que 
fascinà i inspirà al llarg dels anys artistes com Rusiñol i Gaudí, com per 
ser la que millor resumeix la història de l’espeleologia catalana. 

L’acció de l’aigua de la pluja sobre el conglomerat i el material calcari 
durant milers d’anys i les múltiples esquerdes generades per diversos 
moviments orogènics han deixat com a llegat un paisatge càrstic im-
pressionant que la visita a la Cova de Salnitre permet observar de prop.
 
Les coves obren dissabtes i diumenges matí i tarda.

 





La Cova de 
Sant Ignasi 
de Loiola
Després de la visita a Collbató, et proposem desplaçar-te fins a Man-
resa i descobrir “La Cova” on Sant Ignaci de Loiola arribà a peu des de 
Montserrat a l’any 1522 i on visqué un moment cabdal de la seva vida.  
Aquí hi passà onze mesos, un temps de gran importància per a la que 
seria la Companyia de Jesús. 

El seu lloc privilegiat de pregària fou la cova al voltant de la qual s’aixeca 
l’actual Casa d’Exercicis Espirituals. L’experiència aquí viscuda per Sant 
Ignasi va ser l’origen del seu “Llibre d’Exercicis Espirituals”.



Museu de 
Geologia 
Valentí 
Masachs
Coneixeu les roques i minerals del Bages i del món en l’interessant Mu-
seu de Geologia Valentí Masachs, ubicat a l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa (UPC).

Aquest fou fundat l’any 1980, i el  Dr. Valentí Masachs Alavedra  en va 
ser el seu primer director. Amb la seva col•lecció particular de fòssils 
i minerals junt amb les mostres de minerals recollides pels mateixos 
membres del museu, es van muntar les primeres vitrines de mineralo-
gia i paleontologia amb que es va inaugurar. 

L’any 1993, es van incorporar les vitrines d’aplicacions dels mi-
nerals que van marcar una nova etapa en l’oferiment docent del 
museu a alumnes i professors de tots els nivells d’ensenyament, 
completat l’any 1995 amb nous expositors sobre la utilitat dels 
materials petris. 

A mitjans de 2007, el museu va obrir un accés directe a nivell del carrer 
Bernat de Cabrera, que dóna a l’espai del museu anomenat “Àrea de Re-
flexió”, on el visitant pot aprendre i reflexionar sobre: La Terra s’esgota; 
Radioactivitat: Pros i Contres; Minerals i Persones i Minerals del Futur

Actualment el museu disposa d’un fons d’uns 5500 minerals, 
unes 2300 roques i uns 3200 fòssils. Aquest fons s’ha recollit 
principalment amb mostres buscades pels mateixos membres 
de l’equip del museu, col•leccions particulars donades, intercan-
vis  i algunes adquisicions.





Dia 2-De Manresa a Moià
Distància: 34 km

Aquest segon dia recorrerem el vessant oriental de la comarca del Ba-
ges i ens endinsarem en l’altiplà del Moianès. 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 ba-
rregen tradició i modernitat.

Finalitzarem la ruta al bonic poble de Moià on podrem visitar el museu 
d’arqueologia i paleontologia i posteriorment descobrir les coves del 
Toll, un espai únic on s’han trobat restes de més de 35 animals del qua-
ternari, algun d’ells extinguit com l’os de les cavernes. 
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Recomanem: aliments ecològics de Moià, les tosques de Moià



El forn de la Calç i
el meandre de Calders

Deixarem Manresa per dirigir-nos cap a Calders. En el Km. 12 de la ca-
rretera 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 recu-
perats 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, 
visitant la planta noble de l’edifici, 
dedicada 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 borbòniques 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.



Dia 2 (variant)
De Manresa a Mura

Distància: 20km

En aquesta variant de la ruta de les Coves us proposem desplaçar-vos 
cap a les Valls del Montcau, on trobareu una espectacular ruta per fer 
a peu i conèixer les tines de la Vall del Flequer. També ens acostarem 
fins al Puig de la Balma, antiga masia situada sota una formació rocosa. 
Acabarem aquest dia al poble de Mura on podrem visitar els encants 
d’aquest antic poble de carrers costeruts.  L’endemà podeu enllaçar 
amb la ruta Manresa-Moià per tenir una perspectiva completa de les 
coves del Parc. 
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Recomanem: Embotits, vins, cigronet de Mura, tomàquet de 
Mura



Les Tines
de la Vall
del Flequer 

Iniciarem el dia d’avui a la Vall 
del Flequer on recorrerem la 
ruta de les Tines, un patrimo-
ni únic d’arquitectura rural on 
podrem observar l’herència 
del Bages més vitivinícola. Per 
arribar-hi cal agafar la carretera 
BV-1224 de Manresa a Rocafort. 
Just passat el polígon industrial 
del Pont de Vilomara, a uns 2 km, agafarem un camí que ens queda a 
mà dreta i després d’una colzada aparcarem el vehicle en l’espai habi-
litat. 

L’itinerari comença des del mateix aparcament i caldrà seguir les mar-
ques verdes i blanques de la senyalització, tot seguint la pista, que co-
mença amb una lleugera pujada. 

Les primeres tines que ens trobarem seran les Tines del Bleda i més 
endavant, un cop arribem a una bifurcació, agafarem el corriol de 
l’esquerra que ens durà fins a les formoses Tines del Tosques, especta-
cular conjunt de tines en molt bon estat de conservació. Desferem el 
corriol i seguirem pel camí de la dreta que ens menarà cap a l’obaga de 
la vall, on travessarem un bonic corriol enmig del bosc. L’itinerari ens 
menarà cap a les Tines de l’Escudelleta i posteriorment les Tines d’en 
Ricardo, ambdós conjunts igual d’espectaculars a nivell arquitectònic.

Desfarem el camí principal que ens durà altra vegada fins a l’aparcament. 
Seguirem la nostra ruta cap al Puig de la Balma.



Les Tines
de la Vall
del Flequer 

Iniciarem el dia d’avui a la Vall del Flequer on recorrerem la ruta de 
les Tines, un patrimoni únic d’arquitectura rural on podrem observar 
l’herència del Bages més vitivinícola. Per arribar-hi cal agafar la carrete-
ra BV-1224 de Manresa a Rocafort. Just passat el polígon industrial del 
Pont de Vilomara, a uns 2 km, agafarem un camí que ens queda a mà 
dreta i després d’una colzada aparcarem el vehicle en l’espai habilitat. 

L’itinerari comença des del mateix aparcament i caldrà seguir les mar-
ques verdes i blanques de la senyalització, tot seguint la pista, que co-
mença amb una lleugera pujada. 

Les primeres tines que ens trobarem seran les Tines del Bleda i més 
endavant, un cop arribem a una bifurcació, agafarem el corriol de 
l’esquerra que ens durà fins a les formoses Tines del Tosques, especta-
cular conjunt de tines en molt bon estat de conservació. Desferem el 
corriol i seguirem pel camí de la dreta que ens menarà cap a l’obaga de 
la vall, on travessarem un bonic corriol enmig del bosc. L’itinerari ens 
menarà cap a les Tines de l’Escudelleta i posteriorment les Tines d’en 
Ricardo, ambdós conjunts igual d’espectaculars a nivell arquitectònic.

Desferem el camí principal que ens durà altra vegada fins a l’aparcament. 
Seguirem la nostra ruta cap al Puig de la Balma.



El Puig de la Balma

Un cop passat el poble de Rocafort, per la carretera de Rocafort a Mura, 
a uns 2,5 km trobarem un trencall a mà dreta que ens menarà cap al 
Puig de la Balma. El camí és força rost però s’hi pot accedir fàcilment 
amb el vehicle.

El Puig de la Balma és un bell conjunt d’edificacions situades sota una 
formosa roca que li configuren un espectacular panoràmica. Segons 
alguns documents, la seva existència es remunta al segle XII i ha estat 
protagonista de diferents episodis de la nostra història.

Els seus propietaris ens mostraran amablement el museu i les estances 
de dins l’edifici, on podrem observar un bon nombre d’eines del camp 
i objectes que ens mostraran l’antiga vida a pagès. L’espai compta amb 
un restaurant i allotjament.



Mura

Seguint la carretera arribarem al poble de Mura, petit enclavament si-
tuat enmig del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Us reco-
manem una primera visita al Centre d’Interpretació, on us informaran 
de l’itinerari per visitar les coves de Mura. 

Les coves són cavitats que s’endinsen en les entranyes de la roca, pro-
duïdes també per la dissolució de les roques per l’aigua. L’aigua por-
ta dissolts carbonats que precipiten i esculpeixen figures d’una rara 
bellesa: les estalactites, les estalagmites, les columnes... Les coves de 
Mura són una sola galeria d’uns 200 m de fondària.

També podeu visitar en el mateix poble el Molí del Mig, antic molí que 
resta molt ben conservat on podrem viure in situ l’experiència d’un 
molí hidràulic en funcionament. En èpoques passades s’hi molia farina, 
oli i fins i tot s’hi produïa sabó. 

Per últim us recomanem la gastronomia de la zona, els embotits i els 
vins, i sobretot el Cigronet de Mura i el Tomàquet del mateix nom, 
ambdues varietats típiques del poble. 





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

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

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



Horaris:

Coves del Salnitre: 
dissabtes i diumenges matí i tarda

Cova de Sant Ignasi de Loiola: 
consulteu programació a www.covamanresa.cat 

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.

Puig de la Balma:
Dissabtes i diumenges de 10 a 12h i de 17 a 20h.

Museu Molí del Mig:
Les visites es fan en hores convingudes: cal trucar prèviament per te-
lèfon per reservar la visita (93 831 72 69). Obert tot l’any.

Viticultors de Mura:
Cal fer reserva prèvia al telèfon 650 796 456/ 696 706 213

Centre d’interpretació de Mura:
El Centre és obert de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. Els 
dissabtes, diumenges i festius és obert de 10 a 14 h. Tancat durant el 
mes d’agost.

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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