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Del 24 al 31 de maig
L’organització publicarà cada dia una imatge corresponent a un lloc diferent a la pàgina
de Facebook del Geoparc. Els usuaris que vulguin participar hauran d’endevinar de quin
lloc es tracta deixant un comentari a l’apartat de comentaris del post. Entre tots els
encertants es sortejarà un premi. Consultar les bases al web geoparc.cat.
CONCURS A INSTAGRAM @geoparccatalunyacentral

Viu, trepitja, tasta 40 milions d’anys d’història
Del 22 de maig al 6 de juny

Del 24 de maig al 7 de juny - #jotrepitjoelgeoparc
Concurs de fotografies amb motiu de la Setmana dels Geoparcs Europeus, en el qual
s’escollirà la millor fotografia, la que tingui més “m’agrada”, d’entre totes les seleccionades. Consultar les bases al web geoparc.cat
FESTA DE LA SAL
5 i 6 de juny. Cardona
Mostra sectorial, on posa en valor el patrimoni, la gastronomia, el comerç i l’artesania, i
compta amb diferents espectacles de carrer.
Consultar el programa a www.festadelasal.com
A partir del 24 de maig
Mapa interactiu amb exemples de paisatge càrstic i coves de diferents Geoparcs d’Espanya a través de la plataforma Instamaps de l’ICGC.
Organitza: Foro Español de Geoparques i ICGC. L’enllaç es farà públic a partir del dia 24 a
través de les xarxes del Geoparc.
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Sortida de camp. La pedra tosca del Molí d’en Sala.
22 de maig. 11h. Monistrol de Calders.
El Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, en el marc del Dia Europeu
dels Parcs-Setmana de la natura us proposa un recorregut geològic i
ambiental per conèixer les formacions de pedra tosca que es troben
pels voltants del Molí d'en Sala, a la Riera de Sant Joan.

WEBINAR. Todo lo que siempre quisiste saber de los Geoparques
25 de maig. De 18.00h a 20.00h.
18.00h Presentación Jornadas
Jornadas - Elena Mateo (Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo)
Webinar - Javier López (Geoparque Villuercas Ibores - Jara)

18.10h ¿Qué es un Geoparque?
Organitzador: Isaac Camps
Inscripció: 637 235 867 - blocdecamp@gmail.com
Més informació: https://ja.cat/ikDsu

José Ángel Sánchez (Geoparque Las Loras)

18.25h Breve historia de los Geoparques en España
Asier Hilario (Geoparque Costa Vasca)

18.40h El trabajo en red de los Geoparques mundiales de la UNESCO
José Luís Palacios (Red de Geoparques de Latinoamérica y Caribe)

18.55h El Foro español de Geoparques
José María Barrera (coordinador del Foro español de Geoparques)

19.10h Cómo convertirse en Geoparque mundial de la UNESCO
Juana Vegas (Instituto Geológico y Minero de España)

19.25h El proceso de Montañas de Courel hasta convertirse en Geoparque
Martín Alamparte (Geoparque Montañas do Courel)

Sortida de camp. Geologia del Montcau.
23 de maig. 10h. Montcau - Mura
Isaac Camps, geòleg i divulgador, ens acompanyarà al cim del Montcau
per explicar-nos les característiques de la roca d’aquesta muntanya,
com es va formar el massís i com l’han modelat els agents naturals fins
conferir-li aquesta forma tan emblemàtica. També explicarem com era
aquest indret fa uns 40 milions d’anys, quan formava part d’un delta, i
aprofitarem la fantàstica vista que tenim des del cim per interpretar el
paisatge geològic de la Catalunya Central.
Organitzador: Escola de Natura i Formació la Muntada
Inscripció: 636 717 821 - lamuntada@lamuntada.cat
Més informació: https://ja.cat/upNMr

19.40h Preguntas y cierre
Organitza:
Foro Español de Geoparques
Inscripcions obligatòries:

https://forms.gle/p4wMVoXy5rd6YVJ76

Xerrada virtual. “La Xarxa Ibèrica d’Espais Geominers.
Les coves i els espais del Geoparc de la Catalunya Central a la
Xarxa”.
26 de maig. 19.00h.
Xerrada a càrrec de Josep Maria Mata-Perelló, president del Consell
Científic del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.
Organitzador: Geoparc
La xerrada serà a través de la plataforma Zoom:

Conte “Queralt Somiatruites”
3 de juny. 18.00h.
Presentació de la vídeo narració del conte “Queralt Somiatruites”,
a càrrec de Manelutti.
Organitzador: Geoparc
Aquest conte serà disponible al canal de Youtube
https://www.youtube.com/CataloniaGeoparc/

https://us02web.zoom.us/j/87066545923?pwd=K2dFazJMYU5JSGxvemZrOWErcTY4QT0
Meeting ID: 870 6654 5923

Sortida de camp. Recorregut geològic pels termes d’Aguilar de Segarra
i de Sant Pere Sallavinera, als voltants del Molí de Boixadors.
29 de maig. Aguilar de Segarra i Sant Pere Sallavinera.
Sortida a càrrec de Josep Maria Mata-Perelló, president del Consell
Científic del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.

Hora del conte “Arbrecadabra. Un país d’arbres”
4 de juny. 18.00h.
Manresa.
Conte a càrrec de
Sandra Rossi, per a
infants a partir de 3
anys.

Organitzador: Museu de Geologia Valentí Masachs i Sigmadot
Inscripció: Cal fer la inscripció a través de https://sigmadot.cat
Més informació sobre el recorregut: https://ja.cat/RTqbK

Laboratori de lectura “Què en fas, d’una idea?”
29 de maig. 11.30h. Manresa.
Taller per a infants de 5 a 10 anys acompanyats de les seves famílies. Activitat
en el marc de la Setmana de la natura i dels Geoparcs Europeus.
Organitzador: Biblioteca del Casino
Inscripció prèvia obligatòria:
bibliotequesdemanresa.wordpress.com

Organitzador: Biblioteca del Casino
Inscripció prèvia obligatòria: bibliotequesdemanresa.wordpress.com

Sortida de camp. Recorregut geològic pel terme d’Avinyó. Camí ramader
i frontissa del Balç de la Vall.
5 de juny. Avinyó
Sortida a càrrec de Josep Maria Mata-Perelló, president del Consell
Científic del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.
Organitzador: Museu de Geologia Valentí Masachs i Sigmadot
Inscripció: Cal fer la inscripció a través de https://sigmadot.cat
Més informació sobre el recorregut: https://ja.cat/eHSRv

Matinal de Geolocalització i geologia.
5 de juny. A partir de les 9.30h. El Pont de Vilomara
Us animeu a localitzar els catxés que amagarem pel poble?
Passeu per la biblioteca a inscriure el vostre grup, també ho podeu fer
per mail a b.pont@diba.cat o al telf 938318324!!
La sortida dela grups serà cada 10 minuts!!

Organitza: Biblioteca del Pont de Vilomara i Rocafort i CEVIRO
Inscripcions obligatòries

Taller familiar d’identificació de roques del Moianès
5 de juny. 11.30h. La Surgència al Parc Prehistòric de les Coves del Toll.
Reconeixerem les principals roques que configuren el paisatge del Moianès a partir
de les característiques que podem observar amb ull nu o amb lupa.
Recomanat per families amb nois i noies de 10 1 14 anys.
Activitat gratuïta. Places limitades.
Incripcions obligatòries a: info@covesdeltoll.com o bé tf. 938209134
www.covesdeltoll.com

Sortida de camp. Recorregut geològic pels termes de Santpedor
i Castellnou de Bages
6 de juny. Santpedor i Castellnou de Bages
Sortida a càrrec de Josep Maria Mata-Perelló, president del Consell
Científic del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.

Foto: La Surgència. Parc
Prehistòric de les Coves del
Toll. Autor: Museu de Moià

Organitzador: Museu de Geologia Valentí Masachs i Sigmadot
Inscripció: Cal fer la inscripció a través de https://sigmadot.cat
Més informació sobre el recorregut: https://ja.cat/DnIGd

ACTIVITATS A LES BIBLIOTEQUES PIT BAGES
Les biblioteques públiques que formen part del Programa de Punts
d’Informació Turística del Geoparc han preparat un seguit d’activitats per
la Setmana dels Geoparcs Europeus 2021.
Visita-les!

Biblioteca d’Artés
Durant la Setmana de Geoparcs
- Exposició bibliogràfica i aparador cultural sobre el Geoparc.
- Laboratori enllaunat en família sobre el Geoparc.
Segueix #laboratorisenllaunatsenfamília a @bibartes
Més informació: https://ja.cat/wkRVq
Biblioteca Marc de Cardona
28 de maig. 18.00h.
Activitat “Toca, toca: coneguem els amfibis i rèptils. A càrrec de BioEduca.
Més informació: https://ja.cat/Vx63I
Biblioteca del Pont de Vilomara i Rocafort
5 de juny. 9.30h a 13h.
Matinal de Geolocalització i Geologia.
Activitat coorganitzada amb el Centre Excursionista del Pont de Vilomara.
Més informació: https://ja.cat/ygx7l
Biblioteca Casino de Manresa
29 de maig. 11.30h.
- Laboratori de lectura “Què en fas, d’una idea. Infants de 5 a 10 anys.
4 de juny. 18.00h.
- Hora del conte ”Arbrecadabra. Un país d’arbres. Sandra Rossi. A partir de 4 anys.
Més informació: https://ja.cat/11wMC
Biblioteca de Sant Fruitós de Bages
19 de maig.
- Laboratori de lectura “Seguint les petjades del passat”.
Més informació: https://ja.cat/c78Bb

Biblioteca Sant Valentí de Navarcles
De l’1 al 7 de juny.
- Exposició “Navarcles sota el mar”. Descobreix el Geoparc des del
campanar de Navarcles!
- Selecció de guies per conèixer i descobrir el territori i el Geoparc.
Si t’enportes una guia et regalen una entrada per la visita al
campanar.
- Emporta’t també el teu passaport “40 coses per fer al Bages abans
dels 12 anys”.
Més informació: https://ja.cat/5x9A2
Biblioteca de Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada
1 de juny. 17.30h.
- Laboratori de lectura “Seguint les petjades del passat”. A càrrec
d’Anna Monell. Dirigit a famílies amb infants de 6 a 10 anys.
3 de juny. 17.30h.
- Bibliolab “Construcció de caixes niu i coneixement dels ocells”, a
càrrec de Gestió Natural. Dirigit a famílies amb infants a partir de 8
anys.
Del 2 al 22 de juny.
- Exposició “Ocellam” produïda per Tantàgora.
Més informació: https://ja.cat/WXhEp
Biblioteca Salvador Vives Casajuana. Sant Vicenç de Castellet
24 de maig.
- Dia dels Parcs: vídeo-recull de les activitats fetes per les biblioteques de Montserrat: Montserrat amb els 5 sentits.
28 de maig. 18.00h
- Hora del conte “Ànima animal” amb la Petita Companyia.
- Vídeos de parcs i natura cada dia drant la última setmana de maig.
Més informació: https://ja.cat/uqcBX
Biblioteca Sant Antoni Maria Claret. Sallent
24 de maig.
- Club de lectura. “Criatures extraordinàries” de Tracy Chevalier. El
Dr. en Geologia David Parcerisa (UPC) explicarà la ciència dels
fòssils de dinosauri.
Més informació: https://ja.cat/JzA05
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Del 24 de maig al 7 de juny - #jotrepitjoelgeoparc
Concurs de fotografies amb motiu de la Setmana dels Geoparcs Europeus, en el qual
s’escollirà la millor fotografia, la que tingui més “m’agrada”, d’entre totes les seleccionades. Consultar les bases al web geoparc.cat
FESTA DE LA SAL
5 i 6 de juny. Cardona
Mostra sectorial, on posa en valor el patrimoni, la gastronomia, el comerç i l’artesania, i
compta amb diferents espectacles de carrer.
Consultar el programa a www.festadelasal.com
A partir del 24 de maig
Mapa interactiu amb exemples de paisatge càrstic i coves de diferents Geoparcs d’Espanya a través de la plataforma Instamaps de l’ICGC.
· Visor del mapa: https://ja.cat/ClPFL
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