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Presentació
D’acord amb el conveni signat entre la Universitat Politècnica de
Catalunya i el Consell Comarcal del Bages per a la realització de
l’inventari del patrimoni geològic i miner de la comarca del Bages i la
redacció d’un Pla Director sobre el futur Parc Geològic i Miner del
Bages, es presenta la memòria tècnica que fa referència a les primeres
accions a emprendre per tal que s’inicii la creació del Parc i es
desenvolupin els treballs inicials de les futures installacions del parc,
així com l’organigrama de funcionament. A mida que s´ha anat
treballant, s´ha vist que podia haver-hi la possibilitat d´incloure algun o
alguns punts de fora de la comarca i també que en futur una part de la
comarca es disgrei i s´agregui a una nova comarca, dintre del nou
ordenament territorial de Catalunya, això ens ha dut a la proposta de
proposar que el nom del futur parc sigui el de Parc Geològic i Miner de
la Catalunya Central
En aquest informe es detallen tots aquells aspectes que són necessaris
per tal que es tingui un primer coneixement del que es pretén amb la
creació del Parc, a la vegada que serveixi com a document de treball
per a iniciar les primeres accions administratives, socials i econòmiques
que facilitin i garanteixin la creació del Parc Geològic i Miner de la
Catalunya Central
.
Cal doncs que les observacions que es presenten en aquest informe
siguin enteses com notes, criteris i estratègies subjectes de ser
modificades o ampliades en la mesura que s’avanci en la creació i
funcionament del Parc.
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1. INTRODUCCIÓ

El present Pla Director es desenvolupa en aplicació de les directrius establertes per el Consell
Comarcal del Bages per a la recuperació del patrimoni miner i geològic amb la finalitat de definir
totes aquelles accions que han de regular la recuperació, conservació, ús i gestió del patrimoni
miner i geològic de la comarca.
Així la memòria que aquí es presenta pretén recollir tots aquells aspectes relacionats amb el
patrimoni miner i geològic per tal d’analitzar el seu estat actual, les seves possibilitats de
recuperació i el seu futur ús públic.
Aquest Pla Director ha estat realitzat per el Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals
de la Universitat Politècnica de Catalunya i s’ha desenvolupat en collaboració amb els organismes
governamentals i administratius competents, la propietat i els usuaris del territori.
S’entén com a Pla Director el conjunt d’accions en el temps que han de regir la conservació,
protecció, ordenació i gestió dels elements patrimonials relacionats amb de geologia i la mineria, i
per tant s’ha d’entendre com el document de base que recull les eines, bases documentals i
cartogràfiques, elements i criteris, que regulin el futur Parc Geològic i Miner de de la Catalunya
Central, és doncs una figura complementària als Plans Generals i altres instruments urbanístics
territorials com:
-

Plans d’Ordenació Urbana Municipal
Plans territorials de muntanya
Plans d’Acció Local
PEINs i espais protegits
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1.1 Objectius
El PLA DIRECTOR com a document estratègic i orientador, contempla els següents objectius:
Objectiu principal:
 Definir el conjunt d’accions necessàries a curt, mitjà i llarg termini per constituir una figura de
Parc Geològic i Miner que garanteixi la gestió i ús públic del patrimoni miner i geològic de la
comarca del Bages
Objectius secundaris:
 Impulsar, promoure i donar suport a la recuperació del patrimoni geològic i miner de la
comarca
 Estudiar i avaluar el patrimoni miner en quant al seu estat de conservació, viabilitat i
potencialitat de recuperació i conservació
 Donar recomanacions concretes en matèria d’avaluació i diagnosi del patrimoni, planificació,
conservació, investigació, ús públic i gestió del futur parc miner
 Unificar, a efectes d’una millor i major difusió, els diferents centres amb propostes de
divulgació de la geologia i la minera, de la comarca.
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1.2 Antecedents

Referents a l’estudi sollicitat
La necessitat de recuperar per al seu ús públic el patrimoni geològic i miner de la comarca del
Bages va portar al Consell Comarcal a mitjans de l’any 2006 a encarregar diversos estudis sobre la
geologia i la mineria de la comarca al Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la
Universitat Politècnica de Catalunya, qui ja havia realitzat diversos inventaris a la zona i estudis
geològics i miners.
Les condicions geològiques i mineres de la comarca juntament amb el valor patrimonial de la
mineria antiga va donar lloc a la iniciativa de crear un Parc Geològic i Miner en forma d’espai per a
la divulgació, protecció i conservació dels elements geològics i miners més interessants i valuosos
de la comarca pel que conjuntament es va decidir redactar un Pla Director del futur Parc Geològic i
Miner de de la Catalunya Central
.
Referents a la mineria de la comarca
Les excellents condicions geològiques de la comarca del Bages han afavorit el desenvolupament
d’una intensa activitat minera associada principalment a l’extracció de sals potàssiques. Aquesta
activitat s’ha localitzat en les zones de Cardona, Sallent i Súria.
La mineria desenvolupada a la comarca des de l’antiguitat ha deixat un interessant patrimoni miner
i geològic que actualment es força desconegut, tot i les iniciatives de divulgació com el Centre de la
Muntanya de Sal de Cardona o Les Coves del Toll a Moià.

Referents a la normativa i legislació vigent
Actualment no existeix cap normativa especifica que reguli una figura com la que es proposa, la de
Parc Geològic i Miner, tot i que a Catalunya s’han donat diverses iniciatives i existeixen un nombre
significatiu de mines recuperades com a museus, cap d’elles té un règim especial de protecció,
similar a les que hi ha en el camp de la protecció del medi natural.
Cal però tenir en consideració que una mina reconvertida en museu no deixa de ser un espai miner
i que per tant ha de complir unes normes de seguretat, pel que en aquest sentit el Parc Geològic i
Miner haurà d’estar subjecte o tenir en consideració a les directrius que marca les següents
normatives:
 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
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 Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el reglamento general de normas
básicas de seguridad minera.

 Orden de 19 de octubre de 1999 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas
Complementarias 12.0.01 y 12.0.02 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera.

 LLEI 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
 LLEI 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels
espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives.

D’altra banda cal destacar l’existència del Geoparks Europeus, la Xarxa Global de Geoparks de la
UNESCO proporciona una plataforma de cooperació activa entre experts i practicants en geologia.
Sota el paraigua d'UNESCO, els llocs geològics nacionals importants guanyen reconeixement
mundial i benefici amb l’intercanvi de coneixement, experiència i personal amb un altre Geoparks.
Un Geopark és una àrea amb un patrimoni geològic d'importància, amb una estructura de gestió
coherent i forta i on es desenvolupa una estratègia de desenvolupament econòmic sostenible. Un
Geopark crea oportunitats de feina per a la gent que viu allà portant benefici econòmic sostenible i
real, normalment a través del desenvolupament de turisme sostenible. En l'estructura d'un
Geopark, el patrimoni geològic i el coneixement geològic es comparteix amb el públic de tots els
nivells i es connecta amb aspectes més amplis de l'ambient natural i cultural.
Des del llançament de la Xarxa el 2004, s’han constituït 52 Geoparks de 17 països (Àustria, Brasil,
Xina, Croàcia, República Txeca, França, Alemanya, Grècia, Irlanda, Itàlia, Iran, Malàisia, Noruega,
Portugal, Romania, Espanya, el Regne Unit).
1. Un Geopark europeu és un territori que inclou una herència geològica particular i una estratègia
de desenvolupament territorial sostenible a què dóna suport un programa europeu per promoure el
desenvolupament. Ha d'haver definit clarament límits i àrea de superfície suficient per al
desenvolupament econòmic territorial veritable. Un Geopark europeu ha de comprendre un cert
nombre de llocs geològics d'importància particular en termes de la seva qualitat científica, raresa,
atractiu, estètica o valor educatiu. La majoria de llocs presents al territori d'un Geopark europeu
han de ser part de l'herència geològica, però el seu interès també pot ser arqueològic, ecològic,
històric o cultural.
2. Els European Geopark han d’estar connectats en una xarxa i es beneficien de mesures de
protecció i gestió. No es pot tolerar cap destrucció o venda d'objectes geològics des d'un Geopark.
El Geopark europeu ha de ser dirigit per una estructura clarament definida capaç de reforçar la
protecció, el realçament i polítiques de desenvolupament sostenible dins del seu territori.
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3. Un Geopark té un paper actiu en el desenvolupament econòmic del seu territori a partir d'una
imatge general connectada amb l'herència geològica i el desenvolupament de Geotourisme. Un
Geopark té impacte directe en el territori influint en les condicions de vida dels seus habitants i
també en el medi ambient. L'objectiu és permetre els habitants reapropiar-se dels valors de
l'herència del territori i activament participar en la revitalització cultural del territori globalment.
4. Es desenvolupa un Geopark per conservar l'herència geològica.
5. Un Geopark també ha de donar suport a l’educació ambiental, a la formació i el
desenvolupament de la recerca científica en les diverses disciplines de les Ciències de Terra,
realçament de l'ambient natural i polítiques de desenvolupament sostenible.
6. Un Geopark europeu ha de treballar dins del Geopark Network europeu per promoure la
construcció de la xarxa i la cohesió. Ha de funcionar amb empreses locals per promoure i donar
suport a la creació de subproductes nous connectats amb l'herència geològica en un esperit de
complementarietat amb els altres membres de la Xarxa Europea de Geoparks.
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1.3 Metodologia
La metodologia que s’ha portat a terme per desenvolupar el Pla Director s’estructura en les
següents fases de treball:
 Definició del Pla Director d’acord amb la proposta dels tècnics municipals i del Consell
Comarcal.
 Recopilació i anàlisis de la informació existent sobre experiències similars a Catalunya i
Europa.
 Revisió i recopilació de la bibliografia i documentació sobre la mineria, la geologia i la
història associada a la mineria del comarca.
 Recopilació, revisió de les normatives i legislacions relacionades amb la temàtica.
 Realització de l’inventari de punts d’interès miner i geològic a través d’unes fitxes per cada
tema agrupades en una sola base de dades, que es realitzarà en format digital (Office
Microsoft. Acces).
 Delimitació física del Parc Geològic i Miner.
 Elaboració de la cartografia temàtica sobre els punts d’interès inventariats, localització de
plafons, itineraris, medi físic, etc. sobre una escala 1:5000 i 1:50.000 en format digital
(Arcview).
 Estudi, anàlisi i proposta d’una estructura de gestió a partir del recursos existents i el
patrimoni inventariat.
 Estudi, anàlisi i propostes d’ús públic del Parc Geològic i Miner, que contempli la integració
dels centres de divulgació geològica i minera de la comarca, la creació d’un centre
d’interpretació, un projecte museístic, disseny d’itineraris, formació de guies, etc.
 Estudi, anàlisi i propostes sobre inversions, costos i finançament del Parc Geològic i Miner.
 Elaboració d’un conjunt de recomanacions i propostes de millora.
 Realització de tallers consultius i de treball amb els tècnics municipals i del Consell
Comarcal.
 Redacció de la memòria.
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1.4 Components del Pla Director
Per al desenvolupament dels objectius plantejats en el Pla Director la memòria s’estructura en
diferents eixos de treball, que es recullen en els següents components:
 Inventari: Localització, caracterització, catalogació i valoració de tots aquells elements miners i
geològics d’interès de la comarca.
 Anàlisi de l’estat actual: Diagnòstic i avaluació dels elements inventariats per tal de conèixer el
potencial i possibilitats de conservació i recuperació del patrimoni i establir els seus possibles usos.
 Cartografia temàtica: Que recull tots els elements inventariats, realitza una limitació i zonificació
dels diferents espais per a la seva correcta gestió, així com el conjunt d’itineraris i propostes
d’acollida del públic.
 Gestió per a la conservació: Establiment de possibles plans de conservació i instruments de
planificació. Anàlisi dels recursos humans, tècnics i materials i proposta d’una estructura de gestió
complementada amb el recull de vigilància, control administratiu i manteniment, recerca, seguretat i
normativa d’aquests espais.
 Ús públic: Anàlisis i proposta d’accions i programes per al desenvolupament d’una oferta d’ús
públic dels espais miners i geològics. Proposta de possibles itineraris, proposta museística del futur
centre d’interpretació, senyalització, etc.
 Accions: Descripció del conjunt d’accions a desenvolupar per a la creació i manteniment del
futur Parc. Recursos, inversions, divulgació, etc.
 Recomanacions: Definició de propostes específiques a mode de recomanacions per a la
planificació, conservació, ús públic i gestió, a partir de l’estudi realitzat.
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1.5 Justificació de l’interès del projecte
La comarca del Bages presenta una diversitat i riquesa geològica que ha fet que des d’antic els
seus habitants hagin desenvolupat activitats mineres, que han deixat un important patrimoni miner
en un marc geològic incomparable que ha afavorit una mineria complexa.
La importància d’aquest patrimoni reclama de la seva conservació i divulgació pel que es fa
necessari recuperar part dels vestigis miners de la comarca, contextualitzar-lo històricament, situarlo geològicament i investigar-lo si cal més des de la perspectiva de la mineria. Al mateix temps cal
desenvolupar accions per conèixer la geologia de la comarca donada l’excepcionalitat de zones
com la Muntanya de Sal de Cardona única a Europa.
La conca minera de Cardona-Súria constitueix un exemple excepcional d’importància mundial de la
sedimentació de roques evaporitiques en un context tectònic dinàmic, així com una de les zones
mineres en sals potàssiques més importants d’Europa.
Aquesta zona minera han deixat actualment un nombre important de galeries, vies, casetes de
miners i afloraments geològics que mereixen que siguin objecte de coneixement i descoberta per a
qualsevol persona, i més si s’hi adjunta l’impressionant medi natural extensible a tota la comarca
del Bages, definit per una geomorfologia representativa de la Catalunya Central i un conjunt
d’afloraments geològics amb un gran interès didàctic i científic.
És per aquest conjunt de motius que es considera imprescindible, si més no de gran interès, la
creació i el desenvolupament d’un Parc Miner i Geològic a la comarca que ampliï i afavoreixi
l’activitat turística, cultural i científica del Bages.
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1.6 Comparativa amb altres experiències
Amb la finalitat d’avaluar la viabilitat de la creació del Parc Geològic i Miner del Bages, en la
memòria del Pla Director s’han estudiat altres experiències similars dutes a terme a Catalunya per
tal d’analitzar les seves característiques i el seu èxit, i així poder definir millor la proposta
diferenciada del Parc Miner de l’Bages.
És evident que actualment hi ha una certa sensibilització per que fa al coneixement, preservació i
divulgació del patrimoni miner, de fet molts països europeus com Alemanya, França, Eslovènia per
citar-ne alguns, fa anys que estan desenvolupant activitats culturals, lúdiques, didàctiques i
turístiques relacionades amb la mineria, especialment a través de la recuperació d’antigues mines,
així com el desenvolupament de Parcs Geològics o Geoparks.
A Catalunya també s’ha donat aquest fenomen de recuperació d’antigues mines per al seu
aprofitament turístic, que va començar l’any 1997 amb el Museu de la Sal de Cardona, i va
continuar l’any 1999 amb l’obertura del Museu de les Mines de Cercs.
Actualment hi ha algunes mines-museu i museus miners en funcionament a Catalunya que han
partit d’unes condicions similars a l’existent a l’Bages. Aquestes són:
Mines de Bellmunt
Ajuntament de Bellmunt del Priorat
43738 Bellmunt
Priorat
Parc Cultural Muntanya de Sal
Ctra. Les Mines s/n
08261 Cardona
Bages
Museu de les mines de Cercs i mines a cel obert de Fumanya
Pl. St. Romà s/n
08698 St. Corneli
Berguedà
Mines Prehistòriques de Gavà
Masia Can Tintorer
C/ Rafael Casanova s/n
08850 Gavà
Baix Llobregat
Mina Victòria (zinc i plom)
Arres – Bossost
Conselh Generau D’Aran
Çò de Saforcada, s/n
25530 Vielha
Val d’Aran
Mina de Petroli de Riutort
Guardiola de Berguedà
Consell Comarcal Berguedà
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C/ Barcelona, 49
08600 Berga
Berguedà
Antics salins de Cambrils
Odèn
Consell Comarcal del Solsonès
C/ Dominics, 14 (Palau Llobera)
25280 Solsona
Solsonès
Mina Dolça (carbó)
Ogassa
Ajuntament d’Ogassa
Avda. de les Mines, 13
17861 Ogassa
Ripollès
Mina d’en Torrent (barita i plom)
Palafrugell
Consell Comarcal Baix Empordà
C/Tarongers, 12 (Can Salamó)
17100 La Bisbal d’Empordà
Baix Empordà
Mina Solita (cobalt)
Peramea
Consell Comarcal Pallars Sobirà
Ptge. Sta. Anna, 2
25560 Sort
Pallars Sobirà
(Veure annex amb documentació de diferents mines museus)

Al realitzar una estudi comparatiu entre la proposta del futur Parc Miner del Bages i les mines
museus citades es conclou que:
Actualment el conjunt de mines museu o museus miners de Catalunya estan rebent de mitjana
entre 2.000 i 70.000 visitants cadascuna d’elles el que implica una activitat turística de primer ordre
en algunes comarques com el Bages o el Berguedà. En aquest sentit les Mines de Bellmunt, el
Parc Cultural Muntanya de Sal, el Museu de les mines de Cercs i mines a cel obert de Fumanya, i
les Mines Prehistòriques de Gavà constitueixen les experiències amb més d’èxit. Totes elles tenen
en comú que la seva oferta es basa en la visita a dos espais complementaris que són l’entrada a
una galeria minera i la visita a un museu adjunt.
Així doncs es considera imprescindible que el Parc Geològic i Miner de de la Catalunya Central
inclogui en la seva oferta les mateixes possibilitats que les mines descrites, és a dir galeries
mineres visitables i un centre museístic.
D’altra banda cal pensar que la oferta a Catalunya queda coberta, pel que es necessari plantejar
per al Bages un model diferent i distintiu. Aquest model ha de passar per no crear tan un espai
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museístic amb combinació de mina més museu sinó una zona que inclogui una àmplia diversitat de
propostes, és a dir, per primer cop a Catalunya s’ha de crear un Parc Geològic i Miner que sigui un
espai de lleure, de coneixement cultural, però al mateix temps d’estudi científic, per tant ha
d’incloure com mínim: Itineraris de descoberta del medi, mines museu amb galeries visitables amb
transport motoritzat, centre d’interpretació amb espai museístic i un òrgan de gestió que afavoreixi
el desenvolupament d’activitats de recerca i protecció de la zona.
D’altra banda cal destacar l’existència del Geoparks de la Unesco, actualment hi ha els següents:

1 Reserve Geologique de Haute-Provence FRANCE
2 Vulkaneifel Geopark GERMANY
3 Petrified Forest of Lesvos GREECE
4 Maestrazgo Cultural Park SPAIN
5 Psiloritis Natural Park GREECE
6 TERRA.vita Naturepark GERMANY
7 Copper Coast Geopark IRELAND
8 Marble Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park UK - Northern Ireland
9 Madonie Geopark ITALY
10 Kultupark Kamptal AUSTRIA
11 Eisenwurzen, Naturpark Steirische AUSTRIA
12 Bergstrasse-Odenwald Geopark GERMANY
13 North Pennines A.O.N.B. European Geopark UK
14 Abberlev and Malvern Hills Geopark UK
15 Luberon, Parc Naturel Regional FRANCE
16 North West Highlands Geopark UK
17 Swabian Alb Geopark GERMANY
18 Harz Braunschweiger Land Ostfalen Geopark GERMANY
19 Mecklenburg Ice Age Park GERMANY
20 Hateg Country Dinosaurs Geopark ROMANIA
21 Ente Parco del Beigua ITALIA
22 Fforest Fawr Geopark UΚ
23 Bohemian Paradise CZECH REPUBLIC
24 Cabo de Gata - Nijar Natural Park Andalucia, SPAIN
25 Naturtejo Geopark PORTUGAL
26 Sierras Subbeticas Natural Park Andalucia, SPAIN
27 Sobrarbe Geopark Aragon, SPAIN
28 Gea Norvegica NORWAY
29 Papuk Geopark CROATIA
30 Sardenia Geominerario Park ITALY
31 Lochaber Geopark Scotland - UK
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2. ESTAT ACTUAL: L’AVALUACIÓ DE PATRIMONI
En aquest apartat es recull l’anàlisi realitzat sobre l’estat actual del patrimoni, especialment el
miner, de la comarca.
Constitueix la base documental a partir de la qual s’han definit les accions inicials a emprendre.
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2.1. Antecedents: Inventari realitzat

Per tal de conèixer quin és i en quin estat es troba el patrimoni miner, geològic, històric i natural de
la comarca s’ha portat a terme la realització d’un inventari que consisteix en la localització i
catalogació de tots els elements relacionats amb la mineria antiga.
L’inventari quedarà recollit en una base de dades digital en format digital (microsoft acces) i una
cartografia específica.
La base de dades està estructurada en diferents eixos, que són:
-

Fitxa de Punts d’Interès Miner i Elements Miners
Fitxa de Punts d’Interès Geològic

Aquest inventari quedarà recollit en l’annex i el CD adjunt.
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2.2. Diagnòstic i avaluació
Una vegada finalitzada la primera part de l’inventari s’ha realitzat un diagnòstic i avaluació de tots
els elements inventariats per tal de definir en quin estat de conservació es troben, analitzar quins
elements són recuperables i realitzar una valoració econòmica, cultural i social del patrimoni.
Aquest diagnòstic ha servit per establir quin és l’estat actual del patrimoni, de manera que es
puguin definir posteriorment les accions a emprendre per a la seva conservació, millora i
manteniment. Així com avaluar en el temps el seu estat i possible degradació.
Actualment els principals elements recuperables i que poden ser útils per al Parc Geològic i Miner, i
que per tant s’han inventariat són:

ELEMENT

DESCRIPCIÓ

Font de les Tàpies

La Font de Les Tàpies és l'espai on el Torrrent de Les Tàpies dóna lloc a un salt
d'aigua d'alguns metres resultat d'un canvi morfològic i estructural en el relleu. En
realitat la Font de Les Tàpies constitueix una sorgència de tipus estructural i
càrstica múltiple a més d'un salt d'aigua.

Meandre de Calders

Interessant meandre abandonat del riu Calders que es presenta estrangulat per un
extrem, per on passa actualment el riu. El meandre està format per materials
eocens marins: calcàries noduloses de la formació Tossa (estrats superiors) i els
nivells calcolutítis de la Formació Igualada (estrats inferiors).

Forn de Calç de Les

Conjunt d'instalacions amb una sèrie de forns de cal que han estat utilitzats fins fa

Quinqles

poc temps. La cal s'obtenia de les calcàries eocenes de la Formació Tossa, molt
properes als forns.SXIX-XX.

Muntanya de Sal de

Es tracta d'una de les meravelles geològiques més importants de la Península

Cardona

Ibèrica. És l'aflorament dels materials de la Formació Cardona, que aquí es
presenta constituïda per nivells majoritaris de sal (especialment d´halita de
diversos colors) i d'argiles (illita), intensament plegats i replegats, tot formant part
del nucli salí de l´Anticlinal de Cardona relacionat amb una falla inversa d'origen
pirinenc.

Barri de l'Estació

En aquest sector de Sallent existeix una problemàtica força greu que s'observa en
recórrer el Barri de l´Estació, on es poden veure les esquerdes aparegudes en
nombroses cases i carrers del barri. Aquestes esquerdes són una conseqüència
de la subsidència provocada per l'esfondrament del sostre d´una gran cavitat
càrstica que hi ha sota del barri.

Guarderia de Sallent

A l´indret de la Guarderia es fan clarament paleses les conseqüències d'una obra
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mal feta sense considerar les característiques geològiques de l´indret, la qual cosa
va provocar la esllavissada del sòl cap a la guarderia. Es tracta d'una zona on es
poden observar les marques i dipòsits d'un esllavissament translacional en el talús
de la muntanya, desencadenat per les obres de construcció de la guarderia.
Anticlinal de Santa Maria

Aquest espai està relacionat amb l'anticlinal de Santa Maria d'Oló; es tracta d'un

d'Oló

plec asimètric d'aspecte diapíric i origen pirinenc que presenta el flanc meridional
molt inclinat i el septentrioanl subhoritzontal. Els materials que formen el plec
pertanyen a la Formació Artés i estan formats per nivells de calcolutites i gresos
vermells.

Dolines del Cardener

Des d'aquest indret, mirant cap a Cardona i cap al Cardener, es pot veure el
meandre que recentment s'ha hagut d'abandonar ja que al circular l'aigua del riu
per aquest tram, i en trobar-se sota una explotació actual d'halita, les aigües van
començar a dissoldre els nivells superficials de la sal (que són de carnallita). Com
a conseqüència d'això, es van començar a formar bòfies (dolines), per la qual cosa
es va haver de desviar el riu mitjançant un túnel entre les dues branques del
meandre.

Museu de Geologia

Una part del fons del museu està formada per diferents colleccions que hi han

Valentí Masachs de la

arribat en forma de llegat o donatius. Les colleccions més notables són:

UPC

Josep Lluís Serch i Valls (1983), formada per uns 100 minerals, bàsicament
d'Andalusia i Extremadura, de molt interès geològic.
Carles Curto i Milà (1991), formada per 216 minerals d'arreu del món amb una
qualitat extraordinària i de gran interès mineralògic.
Josep Closas i Miralles (1997), llegat constituït per 2300 minerals i roques amb
peces de bona qualitat, algunes de gran raresa i d'altres d'interès geològicmineralògic.
Jaume Serrate (2002), conjunt d'uns1200 minerals, amb mostres de molta bellesa i
d'altres amb molt interès didàctic, utilitzades habitualment a classe.

Pont natural del Raval de

PIG desenvolpat a partir de l'erosió remuntant d'un torrent que ha donat lloc a un

Manresa

pont de roca natural format per una capa de sorrenques de la Formació Tossa.

Coves del Toll

Important PIG amb innegables valors didáctics geomorfològics; reuneix també
valors antropològics i paleontològics. Les coves del Toll i de les Toixoneres
conformen un bell exemple de sistema càrstic en calcàries. La carstificació és
afavorida per sistemes de diàclasis subverticals, fet ben evidenciat per la
morfologia de les coves. La presència d'un sistema conjugat de diàclasis també és
ben palesa en el paisatge exterior. Però el major interès de les coves rau en les
nombroses troballes de restes de vertebrats fòssils i restes humanes. La cova del
Toll és una de les coves d'Europa més rica en fauna del Quaternari.

Cova de la Coma d'en Vila

Cova de gran bellesa situada en els nivells detrítics eocènics de la Formació

18

_______________________________________________________________ PLA DIRECTOR DEL PARC GEOLÒGIC I MINER DEL BAGES

Montserrat. Es troba excavada entre nivells de conglomerats calcaris que
s'intercalen amb nivells sorrencs vermellosos. Aquest fet proporciona un bonic
contrast a l'interior de la cova, que es veu magnificat per l'abundància d'estalactites
i estalagmites.
Falla del Guix

PIG amb elevat valor didàctic en especial pel seu caràcter tectònic. Es tracta d'una
fractura d'origen pirinenc relacionada amb una sèrie de plegaments molt diversos i
espectaculars, es tracta d'un complex sistema de fractures i contrafractures (en
realitat de falles inverses, d'encavalcaments i de retroencavalcaments) que donen
lloc a una important falla inversa que afecta als materials eocens i oligocens de la
Depressió Geològica de l´Ebre.

Falla del Mig-món

La Falla de Mig-Món és un anticlinal d'origen pirinenc i aspecte diapíric. Aquest
plec es presenta fallat aproximadament per l'eix. En la xarnera hi ha els nivells
eocens de la Formació Artés, de naturalesa margosa continental; en el nucli hi ha
els nivells guixosos eocens de la Formació Súria i els salins de la Formació
Cardona.

Falla del Tordell

En aquest paratge és possible veure una falla molt didàctica que posa en contacte
els nivells calcolutítics vermellosos eocens de la Formació Artés amb els
calcolutítics grisos i terrossos de la Formació Barbastro. Aquest encavalcament
cabussa cap el Sud i posa els guixos de color blanc sobre gresos més antics de
color vermell. Pot considerar-se un dels afloraments emblemàtics de la Geologia
de Catalunya.

Forns de Guix de Súria

Forns de guix que aprofitaven el material (guix) extret dels afloraments propers de
la Formació Súria, de l'Eocè. És un important Punt d'Interes Miner (PIM).

Dolines del Barri de

En aquesta zona es troben els materials de la Formació Artés formats per gresos i

Joncarets

calcolutites on es veuen tres subsidències causades per la infiltració de les aigües
superficials en dissoldre les sals de la Formació Cardona.

Teuleria Cal Barraquer

És un forn d'obra (teules, maons...) de dues boques, en bon estat i funcionant, ara
mateix tenen maons a assecar.

Forn de Ca l'Oliver

És un forn de majors dimensions que la majoria, però en força mal estat, ja que la
seva boca està tapiada i la volta pot estar ensorrada, ja que hi creix un gran pi a
dins.

Plec d´Artés

Es tracta d'un dels plecs de direcció pirinenca més meridionals dins de la
Depressió Geològica de l'Ebre. El plec està inclinat cap a sud deixant veure que el
sentit de força principal ve del nord, del Sistema Pirinenc.

Plecs de l´Eix Transversal

Es tracta d'un bon exemple de plecs i replecs en els materials terciaris eocens de
la Formació Súria i la base de l'Artés. Aquests plecs estan associats als de
l'Anticlinal de Santa Maria d'Oló.

Pou de glaç de Santa

Interessant pou de gel o gelera que s'inclou en aquest inventari ja que el gel és
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Maria d´Avinyó

també un georecurs.

Mirador de la gasolinera

Es tracta d'un punt d'observació dels sectors septentrionals de la Depressió

de Calders

Geològica de l'Ebre i d'algunes zones dels Pirineus.

Forn d'obra de Castellgalí

Es tracta d'un interessant Forn d'Obra o Teuleria ben conservat on estudiar l'ús
d'aquestes edificacions.

Anomalia de la Torre

Conjunt de plecs i falles que afecten els materials de la formació Artés, situats
entre la Falla del Guix (al sud) i l'anticlinal de Balsareny (al nord).

La Font Gran i la

La Font Gran és una font que aprofita les aigües d'un brollador des d'un dipòsit. El

Mentidera

brollador està pròxim a la Font La Mentidera, que és una font intermitent, donant
aigua quan plou molt però que està seca la resta del temps. La Font Gran rep el
nom de la deu que subministra d'aigua tot el poble. La Font Gran s'anomenava fins
el segle XVI Font de la Resclosella.

Mirador del camí a la

Espai des d'on es poden observar els sectors centrals, meridionals i septentrionals

Calsina

de la Depressió Geològica de l'Ebre; i alguns sectors dels catalànids. S'observen
amb molta claredat Montserrat, Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac.

Barranc de Can Carrera

Interessant mineralització associada a red-bed. Es localitza a uns nivells
carbonatats obscurs, per tant de caràcter molt reductor, intercallats amb els
materials vermellosos, típics d'ambients molt oxidats, de la Formació Artés. El
mineral fonamental és l'atzurita i el minoritari la malaquita.

Plec del Turó del Guix

Interessant plec que forma part del conjunt de la Falla del Guix. Aquest plec, que a
primera vista sembla un sinclinal, no és més que un anticlinal tumbat que deixa
una morfologia sinforme. D'altra banda també es pot observar un brollador d'aigua
en la base de la xarnera, en el contacte entre calcàries i calcolutites.

Forn de guix de la Carrera

No s'han trobat referències històriques, ja que sembla que ningú sap res del seu
funcionament però s’ha constatat que al segle XX els forns de guix que
funcionaven eren diferents d'aquest, per tant, tot fa pensar que és força antic. A la
rodalia es distingeixen petites pedreres i el lloc on abocaven la cendra. Va ser
restaurat fa poc per l'empresa Arqueociència per encàrrec de l'Ajuntament de
Sallent.

Teuleria de Sant Feliu

Teuleria ben conservada.

Sasserra
Serra de Castelltallat

Aquesta serra està, marcadament asimètrica, relacionada amb l'anticlinal de Súria.

Mina de lignit de Claret

Aquesta zona està conformada per una sèrie d'explotacions mineres que es

dels Cavallers

dedicaven a l'aprofitament dels lignits del Bages. Aquesta explotació actualment es
troba molt deteriorada però és important per ser única per aquest tipus d'explotació
a la comarca.

La Bòvila

Aquesta zona està relacionada amb una explotació argilosa destinada a una antiga
ceràmica (bòvila). Després de la seva activitat industrial es va convertir en un
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abocador, que es va recuperar en una ziona humida
Plec de Santpedor

ES tracta d'un dels plecs de direcció pirinaic més meridionals de la Depressió
Geològica de l'Ebre. En el plec, tombat cap a sud, pot veure's com la força
predominant ve del Nord, dels Pirineus

Costa de la Vila

Interessant aflorament dels nivells grisos on es veu el pas de l'Eocè a l'Oligocè.

Mirador del Serrat

Aquest punt d'interès és un Punt d'Observació des d'on es poden observar els
sectors més meridionals de la Depressió de l'Ebre.

Muntanyes Ruses

En aquest espai s'han desenvolupat uns interessants bad-lands, aquí denominats
muntanyes russes, sobre les calcolutites eocèniques de la Fm. Igualada.

Turons de Can Vila

En aquest espai es pot observar un bon exemple d'inversió del relleu, en aquest
cas desenvolupat a partir de paleocanals que ocupen la part més elevada dels
cims. Es poden observar els materials vermellosos de la Formació Artés (amb
nivells calcolutítics i sorrencs) de l'Eocè. Aquests paleocanals que en el passat
eren els llocs topogràficament més baixos ara ocupen els indrets amb cotes més
elevades, formant els turons.

Ribera de Coaner

En aquest indret es pot observar la Falla del Mig Món, un anticlinal molt asimètric,
en aquest cas no fallat a diferència del de Súria. Cap a l'est s'observa com
l'estructura diapírica de l'anticlinal ha trencat els nivells estratigràficament
superiors, aflorant en la xarnera els nivells calcolutítics de la Fm. Artés, i en el nucli
els nivells guixosos de la Fm. Súria.

Tanmateix, com a punts forans del Bages, cal incloure per la seva importància:
ELEMENT

DESCRIPCIÓ

Coves del Salnitre de

Les coves del Salnitre constitueixen un excel—lent exemple de cavitats kàrsitiques

Collbató

desenvolupades en un massis conglomeratic amb còdols calcaris i ciment calcari.
Ja es coneixi de la seva existència en el s. XVIII. La longitud visitable de las cuvas
es de 549 m. amb un desnivell de 20 m. i una temperatura interior de 14º C. Les
estalagmites i estalactiques són de gran interès.

El Salí de Cambrils

Aquest és un indret excel—lent com a mirador paisagístic i geològic. Des d’aqui es
pot fer un reconeixemt de la geologia de la Catalunya central i els seus limits.
S’observa els relleus dels Pirienus la serralada pre-litoral, la serra de Queralt, el
Moianès i Osona, el Collsacabra, etc. La seva altitud és de 1000 metres.

21

_______________________________________________________________ PLA DIRECTOR DEL PARC GEOLÒGIC I MINER DEL BAGES

2.3. Potencial i possibilitats de recuperació del patrimoni
Sobre els elements inventariats que s’han considerat en bon estat de conservació o amb potencial
de recuperació s’ha estudiat en cada cas quin potencial tenen per a ser utilitzats per a ús públic, ja
sigui per exemple la recuperació d’elements industrials miners per a la seva inclusió en el projecte
museístic a l’aire lliure o en el centre d’interpretació del Parc Geològic i Miner, ja sigui com a punt
d’observació en els itineraris geoturístics o bé es valorarà la possibilitat de la seva restauració i
condicionament per a la seva visita (cas d’una galeria subterrània) o per al seu ús en l’acollida i
transport de visitants.
La descricpció de la seva importancia i les possibilitats de recuperació i d’ús es detatallen en
l’inventari de l’annex.

2.4. Zonificació d’espais i delimitació del parc. Cartografia temàtica
La tipologia i distribució de la geologia de la comarca del Bages i la localització dels principals
punts d’interès geològic i miner fa que establir una zonació temàtica, que a més a més coincideixi
amb els nuclis que canalitzaran l’oferta del Parc (Museu de geologia Valentí Masachs / UPC,
Coves del Toll, Parc cultural de la Muntanya de Sal i mines de Súria), sigui pràcticament
impossible.
La mineria ha estat representada a la comarca des de temps immemorials i té un vincle molt
directe amb el passat històric i l’evolució social de molts indrets del Bages. Ara bé, que la mineria,
sigui per extreure sals, calcàries, gresos, etc. s’hagi establert en un lloc i no en un altre únicament
ve condicionat per la geologia. Així doncs, conèixer aquesta geologia i la distribució d’aquestes
roques en el territori ens pot fer comprendre millor les característiques i la vida del Bages a través
dels segles.
D’aquesta manera, la proposta de tematització del Parc es centraria en els següents punts:
La Mineria:
Representa l’argument central del Parc. En aquest camp s’hi inclou el:
a) Patrimoni Miner
b) L’explicació en tots els sentits de la geologia que dóna aquests recursos ja sigui a nivell de
paleogeografia i ambients sedimentaris que formaren les diferents roques, la forma com la
geologia ha atansat relativament aquestes roques a la superfície, quines característiques i
usos tenen aquestes roques explotables, etc.
c) Mecanismes que ha enginyat l’ésser humà per arribar al mineral o roca, entre altres.
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La Geologia i el paisatge:
Representa el context general del Parc. Inclou tots els elements considerats com a patrimoni
geològic o afloraments interessants dels del punt de vista geològic o paisatgístic.
Hi ha altres punts de gran interès geològic que no estan estrictament vinculats amb la geologia
però que tenen especial rellevància per a poder explicar la morfologia de la comarca (per què es
diu el Pla del Bages, la serra de Montserrat, la serra de Castelltallat, etc.), per a comprendre la
història geològica del Bages o bé per a ensenyar en quins llocs la ciència ha pogut avançar gràcies
a la fantàstica exposició d’alguns afloraments del territori.
Si tenim en compte que actualment no podem renunciar als recursos no renovables que ens
ofereix la Terra però tenim clar que la seva explotació ha d’anar, cada dia més, cap a ser
sostenible per al mediambient, des del Parc i en collaboració amb les empreses participants es
poden realitzar tasques de divulgació ambiental, de mostrar les millores en les tècniques
d’explotació i tractament que duen a terme les industries extractives, de sensibilització sobre la
importància social i econòmica de la mineria, de la necessitat de preservar els punts d’interès
geològic, de divulgar la relació entre la roca original i els productes finals, etc.
A partir de l’inventari, l’avaluació del patrimoni i del treball de camp s’ha desenvolupat un estudi i
una proposta sobre els límits territorials del Parc Miner, els diferents tipus d’elements i espais que
hauria de contenir, com:
1 Centre d’Interpretació i oficines
El centre principal del Parc ha de raure en el Museu de Geologia “Valentí Massachs” de la UPC de
Manresa, que des d’un lloc convenientment condicionat, ha de focalitzar la direcció del Parc i la
comunicació amb la resta de nuclis principals.
3 Centres d’acollida de visitants
Coves del Toll de Moià
Parc Cultural de la muntanya de Sal de Cardona
Coves del Salnitre de Collbató
2 Centres associats
Camp d’Aprenentatge del Bages
Mines de Súria
5 Espais museístics i galeries visitables
Museu de Geologia “Valenti Massachs” de la UPC
Muntanya de Sal de Cardona
Coves del Toll
Mines de Súria
Coves del Salnitre
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Itineraris de descoberta a peu
Itineraris turístics
Plafons
Aquests elements s’expliquen en detall en l’apartat 4
S’ha elaborat una cartografia específica del Parc Geològic i Miner a escala 1:5000 per a les zones
d’interès i de situació dels elements inventariats. (veure annex de mapes)
Aquesta cartografia s’haurà d’ampliar en un futur amb els mapes següents:
Mapa del Medi Físic
Mapa Geològic
Mapa Mineralògic
Mapa d’itineraris
La cartografia s’ha realitzat en una base SIG en format Arcview i queda recollida en l’annex.

3.1 Plans de conservació i instruments de planificació
Un dels aspectes claus en la gestió de l’espai que proposa i analitza el Pla Director ha de ser la
conservació i protecció del patrimoni. Aquesta conservació s’ha de regir per unes actuacions al
llarg del temps les quals han d’estar perfectament definides i han de quedar recollides en uns plans
de conservació i en uns instruments de planificació.
Els plans de conservació han d’incloure:
 Establiment de nivells de protecció d’espais i elements: Nivell moderat, nivell mitjà i nivell alt. Les
característiques de cada nivell i el seu grau de protecció s’hauran de definir d’acord amb l’inventari
realitzat (veure annex) i d’acord amb les estratègies que marqui el futur òrgan gestor del Parc
 Sistemes de conservació
 Tipus i periodicitat del manteniment
Actualment es consideren com a elements de màxima protecció (nivell alt) el conjunt dels 40
elements que figuren en l’inventari donat que constiuteixen el patrimoni del futur Parc.
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3.2 Estructura de gestió i organigrama

Es proposa una estructura de gestió tal i com segueix, al mateix temps es defineixen els perfils,
responsabilitat i obligacions de cada grau de l’organigrama de gestió.
Degut a les característiques del Parc, tenint en compte els participants que han d’intervenir en el
funcionament d’aquest, l’estructura que es proposa per a dur a terme la gestió és la d’una Junta
Rectora (Fig. 1). Aquesta Junta tindrà la funció de marcar les principals línies a seguir per al
correcte funcionament del Parc i a més s’encarregarà de fiscalitzar l’actuació dels gerents,
econòmic i científic (veure Fig.1).
La Junta Rectora estarà formada per un representant de les següents Administracions o Entitats:
-

Museu de Geologia Valentí Masachs / U.P.C (Manresa): és l’impulsor inicial del
projecte i com a tal ha de formar part de l’òrgan que marcarà les línies mestres pel
correcte funcionament del Parc. A més representa un dels punts neuràlgics del
Parc ja que actualment és un punt important de divulgació de la geologia i la
mineria en general i en particular de la Comarca del Bages.

-

Consorci d´Alcaldes del Parc Geològic i Miner: és un òrgan en el que haurien
de figurar representats dels diferents municipis integrants al Parc. Aquest
organisme hauria de sortir a partir del Consell Comarcal del Bages. Alhora, hauria
d’incloure representants dels ajuntaments forans, si es dona el cas. Aquest
organisme es qui representa els municipis implicats en el projecte i qui ha de
canalitzar la comunicació permanent amb aquests. Aquest consorci podria donar
lloc a la creació d’una fundació per a la futura creació i gestió del Parc.

-

Parc Cultural de la Muntanya de Sal (Cardona): és un element central dins el
projecte i, de la mateixa manera que el Museu de geologia Valentí Masachs, les
Coves del Toll de Moià i les mines de Súria, actualment ja representa un indret on
es fa divulgació de geologia i mineria. Per si sol ja té un pes específic que ha de
beneficiar la posada en funcionament i divulgació del Parc.

-

Coves del Toll (Moià): és el tercer nucli, on actualment ja existeix una
infraestructura de divulgació de la geologia, sobre els quals pivotarà la futura
estructura del Parc.

-

Mines de Súria (Iberpotash): amb la seva infraestructura representen el quart
centre a partir del qual es distribuiran les diferents actuacions, circuits, etc. del
Parc, sens dubte la incorporació de l’empresa privada (Iberpotash) en aquest
projecte representa un impuls molt important, tant en aspectes econòmics com de
continuïtat.
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-

Camp d’Aprenentatge del Bages: és un centre que pot realitzar funcions
d’assessorament i realització de certes actuacions que es puguin dur a terme.

-

Coves del Salnitre de Collbató: És el centre que constitueix el punt d’entrada al
parc des del sector de Montserrat i la comarca del Baix Llobregat. La seva
infrastructura actual ha de permetre acoolir visitants i realitzar activitats
didàctiques.

Una altra de les funcions, que hauria de tenir aquesta Junta Rectora i que que és recomanable que
assumeixi és la designació d’un gerent econòmic que s’encarregui de gestionar els recursos
econòmics del parc, d’acord amb el gerent científic i seguint els acords del Patronat, de buscar
subvencions, controlar i administrar els beneficis directes que obtingui el parc, etc.
Un cop decidides les línies mestres d’actuació, partint del que s’estableixi en el pla director i futurs
plans d’ús i gestió, d’interpretació, etc. més concrets i aprovats per la Junta Rectora, els
encarregats de dur-les a terme seran els gestors, econòmic i científic.
En qualsevol cas, el Consell Comarcal del Bages serà el responsable d’iniciar el procés per el qual
es crearà una Junta Rectora de participació que permetrà designar un director/a i i supervisió que
haurà de garantir-hi, com a mínim, la presència de les diferents administracions públiques de la
comarca, dels centres culturals i turístics, i d’experts en mineria, geologia i ambientals.
Així l’estructura de gestió del Parc ha d’estar intgerada la Junta Rectora i l'Equip de Gestió del
Parc, aquest últim considerat el seu tamany i la planificació prevista, serà el següent:
Direcció: 1 Director administratiu i econòmic, 1 Director científic
Serveis administratius
Equip de Tècnic; Conservació, manteniment i vigilància
Equip d'ús públic: Servei de Guies
Equip de manteniment
Les funcions especifiques de l’equip seran:
Direcció: Funcions de coordinació general de l'equip del Parc, planificació, enllaç general amb la
Junta Rectora. Ha de garantir el respecte a la legislació i normativa pròpia del Parc. El model de
gestió mitjançant dos gerents és més eficaç ja que es tracta d’un territori extens i la temàtica és
força complexa i poc convencional i convé que hi hagi algú versat en la geologia i la mineria. No cal
oblidar, però, que la UPC pot exercir de supervisor del material que s’editi o s’utilitzi en les diferents
activitats o actuacions.
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El director econòmic/administratiu ha de ser el que administri els recursos del Parc provinents
de les subvencions, els ingressos directes, etc. a més d’altres funcions pròpies de la gestió
econòmica. Es considera que aquesta tasca s’hauria de dur a terme des del Consell Comarcal ja
que és el representant del territori que acull el Parc i també és qui aporta bona part del
finançament. La seva dedicació serà en exclusiva i a temps complet
El director científic ha de dur a terme una sèrie de funcions que es poden resumir en:
- Planificar l’activitat interpretativa del Parc.
- Realitzar els elements de divulgació: fulletons, rutes amb panells, tríptics, guies, formació de
guies, cursos de formació a docents, etc.
- Supervisar sobre el terreny l’estat dels elements implantats en el territori i les installacions i en
cas de desperfectes informar de la necessitat de reparar, establint prioritats.
- Realitzar alguns dels elements de merchandising.
- etc.
Equip tècnic: Responsable dels aspectes d'ús públic i conservació, corresponsable de
manteniment i feines de vigilància. Coopera amb planificació i executa l'enllaç general amb
collaboradors.
Serveis administratius: Els serveis administratius són els encarregats dels aspectes de
comptabilitat, permisos, etc.
Equip de Manteniment: Responsable de les tasques ordinàries de neteja i conservació
d’installacions, tanques, bestiar, neteja i control de vegetació, tasques d’ordinàries de gestió i
similars.
Equip d’us públic: Les seves tasques bàsiques són de recepció, informació i acompanyament de
visitants, manteniment d'exposicions, disseny de materials d'ús públic i similars.
El que es proposa és que les funcions de Director científic, Equip tècnic, Equip de
manteniment i Equip d’ús públic es deleguin a l’empresa privada mitjançant la fórmula de la
concessió administrativa (o similar). La manera com retribuir aquestes empreses passaria per
subvencions directes per part de l’Administració per a realitzar les tasques de gestió i per als
diferents programes de confecció de material interpretatiu i de divulgació, així com un percentatge
dels beneficis obtinguts a partir de les activitats fetes i del material de merchandising venut. Aquest
percentatge hauria d’anar augmentant, en detriment de la part subvencionada, a mesura que el
Parc anés sent més autosuficient.
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3.3 Recursos humans, tècnics i materials

El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central ha de comptar inicialment amb els següents
recursos:
Recursos humans:
Personal propi: 1 director administratiu i econòmic, 1 director científic, 1 tècnic
Personal associat: equip de guies, equip de manteniment, guarda i brigada
Personal extern: equips d’assessors científics i tècnics

Recursos tècnics:
Ordinadors, vehicles, projectors, etc.
Recursos materials:
Material informatiu: fulletons, guies
Material didàctic: Dossiers per a escoles, les visites, etc.
Material de suport a la visita: casc, “granota de miner”, etc.
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3.4 Vigilància, control administratiu i manteniment
Per tal de mantenir el patrimoni en perfectes condicions, així com tots els elements i infrastructura
del Parc Geològic i Miner serà necessari desenvolupar un programa de vigilància, control i
manteniment.
El programa ha d’assegurar les següents activitats periòdiques:














Memòria anual d’activitats
Memòria mensual d’incidències i d’activitats
Registre de visitants
Avaluació bianual del Pla Director i del reglament del Parc
Registre diari de la seguretat del parc
Visita diària de manteniment a les installacions del Parc, especialment a les galeries
mineres
Pla de labors anual similar a un Pla de labors d’una mina per tal de complir les condicions de
seguretat minera
Conservar i restaurar els elements arquitectònics
Manteniment i conservació de plafons i senyalització
Desenvolupament de programes de recerca amb la publicació anual dels estudis realitzats
Manteniment i adequació anual de l’exposició permanent
Realització d’almenys 1 exposició temporal a l’any
Manteniment del fons documental del Parc
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3.5 Recerca i programes d’investigació

La diversitat geològica, la importància del patrimoni miner i històric de la comarca aconsellen que el
Parc Geològic i Miner no tan sols sigui un espai cultural i turístic, sinó una referència en la recerca
científica que es pugui realitzar a la comarca en l’àmbit de la geologia, la mineria, la història i el
medi ambient.
En aquest sentit en el Parc Geològic i Miner ha de desenvolupar els següents programes de
recerca i impulsar activitats com:






Realització de trobades, jornades i congressos
Desenvolupament de treballs de recerca propis
Suport a treballs de recerca d’universitats, centres educatius o instituts d’investigació
Recull i manteniment de la bibliografia científica sobre la comarca
Intercanvi científic amb altres Parcs o mines museu
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3.6 Seguretat i normativa
El Parc Geològic i Miner com espai obert al públic que inclourà la possible visita a galeries mineres
o itineraeis en espais oberts haurà de comptar amb un pla de seguretat tal i com estableix la
legislació vigent, així com una assegurança de responsabilitat civil.
Tota la normativa especifica aplicable es:
 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
 Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el reglamento general de normas
básicas de seguridad minera

D’altra banda al tractar-se d’installacions mineres caldrà la realització anual d’un pla de labors i
seguretat minera supervisat i signat per un enginyer tècnic de mines.
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4.1 Propostes d’actuació
La principal finalitat de la recuperació del patrimoni geològic i miner de la comarca del Bages és
l’aprofitament turístic, cultural, científic i didàctic del mateix, és per això que el Pla Director centra
gran part del seu contingut en la gestió de l’ús Públic del Parc.
S’exposen totes les propostes d’actuació per tal d’estructurar una Àrea d’Ús Públic a partir de la
qual es gestionin totes les activitats de divulgació.
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4.2 Equipaments d’us públic i model per a la seva gestió
En aquest apartat s’especifica quin ha de ser el model de gestió de la denominada Àrea d’Ús
Públic del Parc, en quan a tots aquells elements que ha d’incloure com centres d’acollida de
visitants, servei de guies, vehicles i elements de suport a les visites, etc.
Equipaments
Actualment la zona del futur Parc Geològic i Miner compta amb diversos equipaments
destinats a activitats turístiques, recreatives, científiques i culturals que s’hauran d’incorporar
a l’estructura del Parc:
Edificis
1 Centre d’Interpretació i recepció a Moià. Coves del Toll
1 Centre d’Interpretació i recepció a collbató. Coves del Salnitre
1 Museu de la Sal. Centre Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona
1 Museu de Geologia “Valentí Massachs”. Escola Politècnica Superior d’Enginyeria Minera.
UPC. Manresa

Espais
3 àrees de aparcament, una a Moià i l’altra Cardona
3 àrees de picnic i descans, una a Moià, a Collbató i l’altra Cardona
.
La proposta d’emplaçament d’aquests equipaments es poden veure en els mapes de l’annex.
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4.3 Centre d’interpretació i els centres d’acollida
Es considera que Manresa, per la seva situació i capitalitat de la comarca, és un bon indret per
acollir les oficines centrals del Parc i el Centre d’interpretació, que es proposa situar en el Museu
de Geologia “Valentí Massachs” de la Upc, per tal d’aprofitar els recursos cientifics, museístics i
d’infraestructures ja existents.
To i així es tracta d’un espai que cal condicionar, en el qual hi haurà d’anar:
Equipaments del Centre d’Interpretació
Oficina de recepció de visitants i informació turística del Parc
Exposició museística permanent sobre la mineria, geologia i història de la comarca
Espai per exposicions o actes diversos temporals
Aula/sala de conferències
Sales per a la realització de tallers
Oficines internes del Parc
Botiga
Magatzem de maquetes i elements miners
Taller de reparació i fabricació d’elements per al museu
Arxiu fotogràfic i documental dels temes relacionats amb el Parc.

Usos i funcions del centre d’interpretació
El Centre d’interpretació ha de ser la seu del Parc Miner pel que ha d’aglutinar les àrees
d’administració, gestió i ús públic, d’altra banda ha de constituir el punt principal d’informació i
entrada del Parc Miner, pel que ha de ser el centre de referència pel que fa a l’acollida de visitants,
i el punt on es realitzin les xerrades i els tallers didàctics.
Al centre es considera necessari comptar amb superfícies per exposicions, sala de projeccions i
conferències per aproximadament 50 persones, aula de treball per escolars i laboratori de camp. Al
mateix temps ha de comptar amb un centre de documentació on quedi recollida tota la bibliografia i
material didàctic, el qual serà elaborat per l’equip de guies d’acord amb les necessitats de cada
moment i del tipus d’estudiants que accedeixin al Parc.
Al Centre hi haurà una petita botiga del Parc, on es pugui adquirir la documentació o material
divulgatiu sobre el mateix.
La zona d’oficines del Centre es considerarà un espai d'ús públic restringit per al personal del parc i
collaboradors.
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Les característiques constructives d’aquest espai s’hauran de definir en un projecte que s’haurà
d’encarregar o sortir a concurs.
D’altra banda caldra situar en el Territori del Parc diferents centres d’acollida i d’interpretació
d’acord amb la zonificació del Parc en La Mineria i La Geologia. Aquests centres seran els ja
existents de:
-

Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona: La Mineria
Coves del Toll de Moià: La Geologia i el paisatge

En cada centre d’acollida hi haurà:

Equipaments dels Centres d’acollida
Oficina de recepció de visitants i informació turística del Parc
Exposició museística permanent sobre la mineria, geologia i història de la comarca
Sales per a la realització de tallers
Botiga
Àrea recreativa i pícnic
Pàrquing
Servei de guies
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4.4 Itineraris d’interpretació, descoberta del medi i del patrimoni geològic i miner

Es definirà una xarxa bàsica de camins actuals que es mantindrà com a via general d'itineraris.
Es definirà un mínim de dos itineraris bàsics ben senyalitzats de visita a cada àrea temàtica
(Mineria i Geolgia), un per a visites breus i un altra per visites llargues.
L'itinerari breu serà especialment adaptat a la possibilitat d'accés a discapacitats.
Es dissenyaran i senyalitzaran suficientment els dos itineraris, per a conèixer i interpretar els
elements claus del Parc (mineria, geologia, patrimoni culturals i biologia, amb especial èmfasi en la
mineria).
Els recorreguts dels itineraris seran per a vianants i seran compatibles amb les finalitats del Parc.
A part dels punts o zones on serà obligat fer visites guiades com els que seran els accessos a les
galeries mineres es dissenyaran uns itineraris de descoberta del medi i patrimoni geològic i miner
que es podran realitzar per compte propi.
Aquests itineraris estaran senyalitzats i comptaran amb plafons descriptius. La senyalització
prioritzarà l'ús de pictogrames d’interpretació del medi. Inclourà també la toponímia tradicional dels
camins, canals i elements d'interés.
Els itineraris s’estructuraran per diferents nivells de dificultat i coneixement, així com per temàtica.
L’estructura i punts de partida dels itineraris es realitzaran des dels centres d’acollida i hauràn
d’incloure en el recorregut els centres associats.
Cada centre associat definirà al mateix temps petits itineraris altematius i de temàtica més concreta
i especialitzada.
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4.5 Senyalització i seguretat
Els itineraris proposats s’hauran de reforçar amb una correcta senyalització amb rètols
d’identificació d’itineraris, punts de referència i plafons explicatius i d’interpretació.
Al mateix temps els itineraris, que estaran estructurats segons la seva dificultat, hauran de
contemplar mesures de seguretat en la forma que estableix el Pla Director.
Els itineraris més que estar recolzats en el terreny amb plafons, es realitzaran seguint guies en
paper.
Regim de visites i activitats
El Parc estarà obert a les visites per a vianants, autoguiades, autònomes... de tots els camins
practicables, sense limitació horària.
L'accés de vehicles a la zona del Parc estarà limitat a horaris determinats, que variaran entre estiu i
hivern, fixats pel Director un cop escoltada la Junta Rectora.
L’accés del públic al Centre d’Interpretació i Centres d’acollida estarà limitat a horaris determinats,
que variaran entre estiu i hivern, fixats pel Director un cop escoltada la Junta Rectora. Cada centre
podrà adaptar els seus horaris.
Les visites de grups seran ateses i controlades pel Servei de Guies del Parc, en la mesura de les
possibilitats d'aquests; prèvia concertació o reserva.
Els visitants seran informats, mitjançant cartells i documentació, de la normativa bàsica de visita.
En els taulells del centre d’interpretació i en el de recepció de visitants hi haurà un tripitic informatiu
sobre la normativa bàsica de visita. Aquesta normativa s’haurà de regular per reglament un cop
constituïda la junta rectora del parc
No seran admeses dins del Parc les visites fora d’horari o individuals a les galeries mineres o
espais tancats.
Els visitants seran equipats prèviament a la visita amb vestimenta minera, casc de seguretat i
llanternes quan les visites es realitzin en espais tancats
S’establirà una tarifa de preus per als diferents tipus de visitants i visita pel que seran els espais
museístics i galeries mineres. L’accés als afloraments geològics serà lliure.
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Circulació rodada
La circulació amb vehicles a motor a les propietats del Parc tan sols serà admesa pels del Servei
del Parc o en els camins d’accés als aparcaments.
En els itineraris senyalitzats es permetrà la circulació de biclicletes i es recomanà la creació de vies
de BBT.
Els accesos al Parc tan sols seran per a les zones delimitades per l’òrgan gestor del Parc.
Donades les dimensions del Parc i que es tracta d’espais i punts distribuïts per tota la comarca els
accessos i la reglamentació viària serà la que marqui l’administració pública pertinent.
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4.6 Catalogació de material i recursos existents
Tot el material i recursos del tipus que siguin hauran d’estar catalogats pel que des del Pla Director
es proposa que el Parc Geològic i Miner del Bages compti amb un catàleg públic que s’haurà
d’anar actualitzant periòdicament.
El catàleg i fons documental ha de tenir:
 Registre bibliogràfic sobre publicacions, treballs, etc. de temàtica relacionada amb el Parc
 Material publicat pel Parc
 Material de Registre i memòries d’activitats
El Fons bibliogràfic del Parc ha d’estar a disposició pública.
Respecte a les Publicacions:
Es consideren com a publicacions bàsiques del Parc la Guia del Parc, la Guia d’itineraris i
tríptics monogràfics. En la mesura en que sigui possible, es publicaran cartells, guies
monogràfiques o altres.
Es procurarà generar una informació periòdica sobre el Parc.
L'edició de postals, adhesius o altres materials similars serà promocionada pel Parc.
S’ajudarà a la publicació de llibres temàtics.
Es procurarà l'autofinançament de tota l'activitat en matèria de publicacions.
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4.7 Personal i formació
Es contempla inicialment que el Parc ha de comptar amb un servei de guies que ofereixin el servei
d’atenció als centres d’educació i de guiatge del públic en general.
El personal del Servei de Guies ha de tenir una mínima formació en els camps de la geologia,
mineria, biologia i història, així com coneixements sobre la comarca. A ser possible el guies hauran
de tenir un títol de formació de grau mitjà o superior.
El guies hauran de rebre periòdicament una formació adequada al servei que han de prestar.
Aquesta formació correrà a càrrec de l’equip tècnic del Parc i assessors externs. Es desenvoluparà
un programa de formació continuada per als tècnics i els guies d’acord amb l’evolució del Parc,
tipus de visitants, modificació d’itineraris, millora d’espais, estratègies de desenvolupament i
conservació, etc.
La formació continuada haurà de ser també extensible a l’equip de manenteniment, el qual haurà
de tenir la formació acadèmica adecuada per al desenvolupament de les tasques especifiques, així
es recomana que els tècnics de l’equip de manteniment siguin preferiblement persones amb una
formació de grau mitjà del tipus tècnic forestal o agrari, electrònic, etc.
Es proposa que el Servei de guies estigui a càrrec d’una empresa associada al Parc en règim de
concessió.
Cada centre associat i centres d’acollida podran disposar del seu servei de guies propi.
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5.1 Priorització d’actuacions i cronograma
Aquesta és la proposta d’actuacions a fer al Parc Geològic i Miner de la Comarca del Bages en un
període de dos anys a partir de la constitució com a tal.
Per a desenvolupar les següents activitats convé dir que la Junta Rectora s’hauria d’haver
constituït i els càrrecs responsables, especialment el director i els responsables econòmic i el
científic, haurien d’haver estat nomenats. Així doncs, aquest es podria considerar el primer objectiu
a acomplir, conjuntament amb la signatura d’un conveni marc de colaboració entre les entitats que
configuren la junta rectora.
Un cop resolts aquests aspectes les actuacions a fer són:
1) Registrar el nom del Parc i comprar els dominis d’Internet necessaris. Fer un concurs públic,
publicitat als mitjans d’informació, per a la creació del logotip del Parc (aspecte necessari ja que
s’haurà de posar a tot arreu a partir d’aquell moment).
2) Dissenyar i habilitar un espai dedicat al Parc en els 3 centres principals on hi hagi panells (o
similar) en els que es parli dels aspectes generals i comuns del Parc com els temes principals, els
objectius, l’extensió, etc. Cal a més que hi hagi un espai per completar la informació amb els
aspectes particulars de cada centre que es formalitzaran un cop acabats els plans d’Interpretació
(pla d’ús i gestió) i les primeres rutes. També es tindrà en compte que el Parc ha de comercialitzar
elements de merchandising i que cada centre ha de disposar d’un lloc per oferir-los. Aquesta
activitat es podrà executar a través de la licitació de concurs públic.
3) Elaboració del Pla detallat d’Ús i Gestió (incloent un primer Pla d’Interpretació de les primeres
activitats divulgatives).
4) Adequar l’espai des d’on es dirigirà el Parc. Aquesta activitat es podrà executar a través de la
licitació de concurs públic.

5) Creació d’una pàgina web amb els continguts bàsics: informació essencial sobre el Parc,
objectius i temàtica, enllaços amb els patrocinadors, etc. Igualment fer tríptics informatius per
distribuir a les oficines d’informació, hotels i altres indrets turístics.
6) Començar a fer publicitat del Parc als mitjans de comunicació especialment Internet i diaris (és
vital no deixar exclosos els diaris locals o comarcals).
7) Dissenyar i realitzar dues primeres rutes autoguiades. Collocació de panells sobre el terreny i
edició d’un fulletó o tríptic per a cada una.
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8) Realitzar una guia bàsica del Parc.
9) Començar a produir merchandising sobre el Parc.
10) Formació de guies del Parc / Reciclatge de guies ja existents. Inicialment per a les primeres
rutes i posteriorment per als paquets turístics.
11) Organitzar des de cada centre les primeres visites guiades “outdoor” a les seves respectives
àrees d’influència.
12) Parlar amb el sector hoteler i agències de viatges de la comarca per a que creïn paquets
turístics i com el Parc pot donar suport a aquests iniciatives.
13) Organitzar un primer congrés per a donar a conèixer el Parc a la comunitat científica de forma
oficial, per exemple un congrés de la SEDPGYM. Posteriorment convindria organitzar-ne un a nivell
universitari on es poguessin desenvolupar aspectes més tècnics (mineria i mediambient, geologia i
recursos geològics, etc.)
14) Buscar subvencions per a realitzar un primer treball de recerca afavorit pel Parc.
15) Començar a crear un fons bibliogràfic de consulta per a investigadors.
16) Quan hi hagi certa infraestructura organitzada i en funcionament veure la viabilitat d’entrar a la
Xarxa de Geoparcs Europeus, i si és favorable fer els passos necessaris per procurar esdevenirho.

14

CRONOGRAMA
ACUTACIONS

ANY 1
1

2

3

4

5

6

7

ANY 2
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...



...



11. Visites outdoor guiades

...



12. Crear paquets turístics

...



...



1. Registre Nom, dominis i logo
2. Habilitar espais als centres
3. Pla d’ Ús i Gestió
4. Adequar espai de direcció
5. Pàgina web + Tríptic
6. Publicitat del Parc
7. Fer 2 rutes autoguiades
8. Guia bàsica del Parc
9. Merchandising del Parc
10. Formació de guies del Parc



13. Congrés SEDPGYM
14. Treball de recerca
15. Creació fons bibliogràfic
16. Viabilitat Geopark Europeu

...

...



5.2 Promoció i divulgació
Un dels aspectes més importants una vegada s’hagi recuperat el patrimoni i definit el Parc
Geològic i Miner a nivell administratiu, de gestió i d’ús públic és establir quines han de ser les
primeres accions a emprendre per tal de promocionar i divulgar el Parc Geològic i Miner.
En aquest sentit el Pla Director en aquest aparat proposa quines poden ser les millors accions de
promoció i divulgació a nivell de:
Accions publicitàries
Desenvolupament d’una campanya de promoció de la creació del Parc, a través de comunicacions
en trobades i congressos, noticies de premsa, presentació pública del projecte de creació del Parc i
notes publicitàries en premsa.
Divulgació de la proposta didàctica a nivell d’escoles
Edició de monogràfics i triptics destintats a centres educatius donant a conèixer la futura creació
del Parc i les activitats didàctiques que en ell s’hi podran desenvolupar. El material i crèdits serà
responsabilitat del Servei de Guies
Edició de la guia del parc
Una vegada constituït l’organ gestor del Parc i s’hagin restaurat i condicionat els espais s’haurà
d’elaborar una guia del Parc que inclogui una decripció del medi geolòc i la mineria, elements
visitables, accesos i itineraris, i consells. Aquesta guia hauria de tenir dues versions una reduïda de
distribució gratuïta per als visitants i una altra més complerta de venda.
Presentació als mitjans de comunicació del Parc Geològic i Miner
Una vegada aprovat el projecte del Parc i el seu Pla director i s’hagi constituït la comisió gestora
caldrà presentar públicament el projecte del Parc Geològic i Miner.

5.3 Inventari de recursos d’atenció i allotjament
Una de les ofertes principals del Parc Geològic i Miner ha d’anar dirigida a activitats didàctiques per
a grups d’escolars, si aquestes es plantegen com a estades caldrà comptar amb la infrastructura
adequada com cases de colònies.
En aquest sentit es considera que la comarca presenta una oferta d’allotjament i serveis suficient
per fer front als futurs visitants, tot i així caldria estudiar sistemes de comunicació directa entre els
principals nuclis d’allotjament i el Parc.
El Consell Comarcal de Bages serà el responsable de l’elaboració del contingut d’aquest apartat

_______________________________________________________________ PLA DIRECTOR DEL PARC GEOLÒGIC I MINER DEL BAGES

5.4 Inversions, costos i finançament. Pressupost orientatiu
Es detalla a mode de pressupost orientatiu quines han de ser les inversions econòmiques per tal
de recuperar el patrimoni geològic i miner de la comarca i deixar-lo en un estat apte per a la seva
visita i aprofitament per als primers 2 anys.
L’estudi econòmic es reparteix en 3 apartats:
Despeses d’inversió
Redacció de projectes
Publicacions, difusió i publicitat
Compres
Despeses fixes anuals
Despeses de personal i concessions
Despeses de funcionament
Despeses per activitats regulars
Ingressos previstos (subvencions i aportacions)

30.000 €
45.000 €
10.000 €
125.000 €
30.000 €
20.000 €
260000 €
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En la següent taula es detallen els costos de l’apartat de Redacció de projectes:
Activitat

Cost aproximat

Creació d’un logotip (concurs públic), elements d’imatge
corporativa (cartes, targetes de visita, etc), compra del domini
web (.cat / .com).

1.200 €

Panells amb informació general del parc per als centres de
visitants: 2 o 3 panells (o similar).

3.000 €

Pla d’ús i gestió.

Creació del web i realització dels continguts. Tríptics.

Dues rutes autoguiades. Realització, maquetació i col·locació.

10.000 €

5.000 €

22.300 €

Guia bàsica.

6.000 €

Formació de guies.

3.000 €

Visites outdoor.

1.200 €
5.000 €

Geopark europeu (informe + desplaçaments).
Creació de material divulgatiu per escoles (CD multimèdia +
quadern).
Despeses associades a la Creació de l’Òrgan gestor del Parc.
TOTAL

5.300 €
4.000 €
62.000 €
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6.1 Recomanacions per a la planificació, conservació, ús públic i gestió. Accions no
estructurals.
Es detallen les recomanacions, a partir de l’inventari i dels treballs tècnics, que facin referència als
aspectes de planificació, conservació i gestió del Parc Geològic i Miner que es consideren
prioritaris a portar a terme en el termini d’uny any. Es tracta de definir un conjunt d’accions de tipus
administratiu, social, didàctic i científic, que s’expressaran en forma de documents escrits i accions
per part del personal del Parc geològic i Miner que garanteixin el manteniment del mateix.

Coordinació de polítiques entre els diferents agents de la comarca
Creació i Regulació de la comissió gestora en el termini d’un any
Ampliar, actualizar i mantenir la base de dades del patrimoni i de la cartografia
Potenciació dels primers estudis sobre la història de la mineria a la comarca i de la geologia, per tal
de tenir una base documental per l’exposició permanent i els fulletons divulgatius

6.2 Recomanacions pràctiques i d’accions immediates. Accions estructurals.
Fan referència a propostes per al tractament físic del Parc a nivell d’obres noves, de restauració o
de condicionament. Es podran aplicar de forma puntual o global segons els casos, i el que es
pretén amb aquestes recomanacions és precisament garantir la construcció física dels itineraris,
centres d’acollida, espais museístics i galeries visitables.
Execució dels projectes informatius proposats en aquest pla director
Execució del projecte arquitectònic dels centres d’acollida de visitants i centre d’interpretació
Delimitació, senyalització i condiconament de les dues àrees definides

6.3 Recomanacions transversals. Participació ciutadana, científica i política.
En aquest apartat es descriuen el conjunt d’accions i actuacions que s’hauran de desenvolupar
parallelament a l’execució de les propostes de tipus estructural i no estructural, per tal d’assegurar
la vigència de les mateixes i aconseguir que el seu desenvolupament signifiqui una integració de la
població i entitats de la comarca amb el Parc.

Accions per a la població. Inici d’activitats per donar a conèixer el futur Parc a la població.
Convenis amb entitats
Agermanament o associacionisme amb altres parcs similars
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Organització d’un Congres sobre geologia, mineria i Turisme que serveixi com a inaguració del
Parc
Presentació Pública del Pla Director del Parc
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Catàleg d'Elements Geològics d'Interès Especial del
PGMB

Página 1 de 121

DADES GENERALS
Numero Fitxa
1

Data

Autor Fitxa
Roger Mata

Nom del Punt
Font de les Tàpies

Geozona o geotop
GEOTOP

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Font de les Tàpies

Municipi
CALDERS

UTM X

UTM Y
411612

Àmbit

Alçada Z
4625925

330

Croquis

Tipus d'exposició: Aflorament

Dimensions: 200x200 m

ACCESOS
Accés
El Torrent de Les Tàpies es situa al nord de la comarca del Bages, dins la zona coneguda des del
punt de vista geogràfic com la subcomarca del Moianès. La petita conca del torrent queda
emmarcada entre la Torre Cabota, el Pla de les Quinqles, el Forn de Calç i la font de les Tàpies.
Per tal d'accedir a la Font de Les Tapies cal agafar el camí cap els Quinqles, que surt de la crta.
De Calders a Artés, seguir el cap fins passar el forn de calç i baixar cap a la dreta pel corriol de la
Font.

Vehicle
Difícil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Mitjà
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
calcària bioclàstica

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
calcària argilosa margosa

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures
Falles

Tipus d'estructures
Diàclassi
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Descripció Continguts
La Font de Les Tàpies és l'espai on el Torrent de Les Tàpies dóna lloc a un salt d'aigua d'alguns metres resultat d'un canvi
morfològic i estructural en el relleu. En realitat la Font de Les Tàpies constitueix una sorgència de tipus estructural i càrstica
múltiple a més d'un salt d'aigua.
Els materials que afloren a la zona poden dividir-se en tres grups o conjunts:
Conjunt calcari: gran tram de calcàries noduloses i massives, de potència màxima aproximada d’uns 30 m.
Conjunt detrític: format de lutites, sorrenques de gra fi-mitjà i microconglomerats, presenta potències molt variables
Conjunt detrític: format de lutites i bretxes calcàries poc consolidades. Poc potent no està gaire representat dins l’àrea de la
conca hidrogràfica. Estructuralment la zona presenta poca complexitat, com a estructures tectòniques, dins de l’àmbit dels
termes de Calders i Artés, s’observa que els materials paleògens estan afectats per diàclasis, falles normals o directes i plecsfalla, malgrat que no tots els materials descrits estan afectats de la mateixa manera. Geomorfològicament el torrent de les
Tàpies es desplaça a través dels materials calcaris d’edat paleògena. Aquests relleus es troben en un procés de carstificació
pel que són abundants les diàclasi i fractures que actuen com coladors de l’aigua que arriba per precipitació.Des del punt de
vista hidrogràfic la zona ve definida pel curs del torrent de les Tàpies, afluent de la riera Gavarresa tributària del riu
Llobregat. El torrent de les Tàpies es desplaça des del seu naixement, a la zona del turó del Grau al SW del municipi de
Calders, de NE a SW fins als plans situats per sota de la font Querosa, per on el curs d’aigua desapareix de la vista de
l’observador durant un tram de 0.5 Km. Una vegada el riu reapareix en el paisatge ho fa seguint un traçat d’E a W fins més
enllà de la font de les Tàpies des d’on circula de S a N fins al nucli de Sant Hilari Vell, a partir del qual el curs fluvial torna
a canviar de direcció bruscament, aquesta vegada d’E a W per acabar desembocant les seves aigües a la riera Gavarresa.
Hidrogeològicament la zona ve definida per la presència de quatre unitats hidrogeològiques: Unitat de calcàries, Unitat de
Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Cap. És una zona d'interès excursionista

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
M
hidrogeològic
A

Tectònic
M

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
M
M
M

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
A

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
M

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
M

Turistic
A

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Antròpica
Nessitat de Protecció: Si

Causes vulnerabilitat
nombrosa assitència de vistants
Regulació d'accessós: Si

Mesures de protecció legal:
Mesures de Protecció Estructural: Protecció font i regulació hídrica

RECOMANACIONS

BIBLIOGRAFIA
Mata et al. (2001). Informe hidrogeològic del torrent de Les Tàpies. UPC
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
2

Data

Autor Fitxa
14/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Meandre de Calders

Geozona o geotop
GEOTOP

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Riu Calders

Municipi
CALDERS

UTM X

UTM Y
416196

Àmbit

Alçada Z
4626290

470

Croquis

Tipus d'exposició: Punt d'observació

Dimensions:

ACCESOS
Accés
En direcció a Calders, per la carretera B-431, des d´Artés; en arribar a l'entrada del poble, pot
agafar-se un camí que se’n va cap a la Guàrdia de Calders, per tal d´arribar a la carretera N-141c.
En arribar-hi, cal anar fins el Km 15´8 en direcció a llevant. Aquest indret es troba ubicat prop
de la urbanització anomenada Guàrdia de Calders, la qual pertany al terme municipal del proper
poble de Calders. Pel que fa a l´indret concret de l´aturada es situa a uns 25 metres cap al Sud de
la carretera, per sobre d´un penya-segat que domina la propera vall del Riu Calders. Des d´aquest
indret hi ha un immillorable punt d´observació sobre el "meandre del riu Calders". En aquest lloc
hi ha uns plafons explicatius de la Diputació de Barcelona i de l´Ajuntament de Calders que
expliquen, entre altres aspectes, la formació i l´evolució de l´esmentat meandre.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
calcària

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
calcària argilosa margosa

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Interessant meandre abandonat del riu Calders que es presenta estrangulat per un extrem, per on passa actualment el riu. El
meandre està format per materials eocènics marins: calcàries noduloses de la formació Tossa (estrats superiors) i els nivells
calcolutítis de la Formació Igualada (estrats inferiors). Aquest punt es troba situat sobre un aflorament de les calcàries
noduloses que pertanyen a la Formació Tossa, de fàcies escullosal Aquestes calcàries constitueixen un interessant escull
coral·lí, amb abundants restes fòssils - foraminífers, coralls, equinids, lamelibrànquis, gasteròpods- que es poden veure
principalment a la carretera que des de Calders va a Monistrol de Calders. També és interessant observar el "relieve en
cuesta" que ofereixen aquests nivells calcaris, tot mirant des de la carretera cap al meandre. Des d´aquest lloc immillorable
es pot veure molt bé el meandre abandonat, amb el Castell de Calders enturonat al mig; i amb l´àntic Molí situat al saltant de
l´engorjament del meandre.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Sòl rural

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
M
hidrogeològic
B

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
M
M
A

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
M

Altres
Importància hidrològica.

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Nacional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Antròpica

Causes vulnerabilitat
Només en cas de passar alguna infraestructura per la zona.

Nessitat de Protecció: Només conservar com est Regulació d'accessós: No
Mesures de protecció legal:
Mesures de Protecció Estructural: No

RECOMANACIONS
Conservar els cartells explicatius i la zona de pàrking tal i com està.

BIBLIOGRAFIA
MATA-PERELLÓ, J.M. (2004).- Puntos de interés geológico de la Catalunya Central: el Bages. bases para la creación del
Parc Geológic i Miner del Bages (Parque Geológico y Minero del bages), (Catalunya Central, Depresión Geológica del
Ebro), Actas del IV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, pp. 175-160. Utrillas
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
3

Data

Autor Fitxa
14/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Forn de Calç de Les Quinqles

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Pla dels Quingles

Municipi
CALDERS

UTM X

UTM Y
412476

Àmbit

Alçada Z
4625608

400

Croquis

Tipus d'exposició: Estructura

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Des de la carretera N-141, cap a l'oest des de Calders, i a prop del km.13, es segueix un trencall
en direcció nord prop de Sant Salvador de Caradell.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural

Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Conjunt d'instal·lacions amb una sèrie de forns de cal que han estat utilitzats fins fa poc temps. La cal s'obtenia de les
calcàries eocèniques de la Formació Tossa, molt properes als forns SXIX-XX.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Degradat en procés de restauració

Ús Actual:
Cap

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
hidrogeològic

Tectònic

Geomorfològic Petrològic Miner
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic

Altres
Importància industrial edifici. Integrat al paisatge i a

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Baix
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
M

Didàctic pri/sec
M

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta
Nessitat de Protecció: Si

Causes vulnerabilitat
Creixement de la vegetació i vandalisme o desmantllament.
Regulació d'accessós: Si, evitar el lliure accés

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: Barreres físiques

RECOMANACIONS
Es recomana tancar l'accés als visitants mitjançant barreres físiques i posar cartells indicant l'activitat que allà es
desenvolupava i d'on s'extreia el material.

BIBLIOGRAFIA
MATA-PERELLÓ, J.M. (2004).- Puntos de interés geológico de la Catalunya Central: el Bages. bases para la creación del
Parc Geológic i Miner del Bages (Parque Geológico y Minero del bages), (Catalunya Central, Depresión Geológica del
Ebro), Actas del IV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, pp. 175-160. Utrillas
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
4

Data

Autor Fitxa
18/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Muntanya de Sal de Cardona

Geozona o geotop
GEOZONA

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Cardona

Municipi
CARDONA

UTM X

UTM Y
390810

Àmbit

Alçada Z
4640510

450

Croquis

Tipus d'exposició: Conjunt d'afloraments.

Dimensions:

ACCESOS
Accés
A les proximitats de la ciutat ducal de Cardona, en una posició meridional, d´Est a Oest, a uns
100m de la població. Malgrat aquesta posició, un dels millors accessos és per les antigues
instal·lacions mineres, situades a 1Km, cap a ponent de la població. Un altre accés bo és des de
la carretera que condueix cap a Cardona, procedent de Súria.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
Museu Miner de la Sal: En aquest museu es poden observar les antigues instal·lacions superiors de la mina, com els pous
miners, el castellet, les sales de màquines, transformadors; el Forat Micó i la Vall Saladqa.

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
halitita

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
lutita

Tipus de punt
Conjunt d'afloraments
Tipus d'estructures
Plecs

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Es tracta d'una de les meravelles geològiques més importants de la Península Ibèrica. En efecte, és l'aflorament dels
materials de la Formació Cardona, que aquí es presenta constituïda por nivells majoritaris de sal (especialment d´halita de
diversos colors) i d'argiles (illita), intensament plegats i replegats, tot formant part del nucli salí de l´Anticlinal de Cardona
relacionat amb una falla inversa d'origen pirenaic. El conjunt reuneix també grans possibilitats didàctiques, ja que
conjuntament amb l'estudi de l'estructura de l'anticlinal, poden observar-se aspectes morfològics derivats de la circulació i
solució de la sal per aigües subterrànies, com la formació de dolines (com la Bòfia Roja), y de coves de solució (com el
Forat Micó). D'altra banda, es possible trobar bons exemplars de cubs d´halita, a les esmentades coves.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Part és una explotació minera, part un museu.

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
A

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
A
A
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
A
A

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
A
A
A

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Internacional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
A

Turistic
A

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Antròpica
Nessitat de Protecció: Si

Causes vulnerabilitat
En el cas que es tapin els afloraments.
Regulació d'accessós: Si

Mesures de protecció legal: Si
Mesures de Protecció Estructural: Si, en determinats accessos.

RECOMANACIONS
Senyalitzar tota la zona amb cartells indicatius i informatius. Limitar l'accés de les persones a determinats indrets on es
podria malmetre part dels afloraments o coves. La part del Barranc Salat età bastant degradada per la mineria.

BIBLIOGRAFIA
MATA-PERELLÓ, J.M. (2004).- Puntos de interés geológico de la Catalunya Central: el Bages. bases para la creación del
Parc Geológic i Miner del Bages (Parque Geológico y Minero del bages), (Catalunya Central, Depresión Geológica del
Ebro), Actas del IV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, pp. 175-160. Utrillas
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
5

Data

Autor Fitxa
19/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Barri de l'Estació

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Barri de l'Estació de Sallent

Municipi
SALLENT

UTM X

UTM Y

Alçada Z

408482
Àmbit

4631131

350

Croquis

Tipus d'exposició: Conjunt de zones dins del Barri de l'Estació

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Anar a Sallent per la carretera comarcal C-1411 en direcció Nord. Agafar el trencall de la
carretera que es dirigeix cap a Sallent, ja que duu directament cap al Barri de l´Estació.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
Conjunt d'edificis i carrers del barri de Sallent.

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2

Tipus de punt
Conjunt d'afloraments
Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
En aquest sector de Sallent existeix una problemàtica força greu que s'observa en recórrer el Barri de l´Estació, on es poden
veure les esquerdes aparegudes en nombroses cases i carrers del barri. Aquestes esquerdes són una conseqüència de la
subsidència provocada per l'esfondrament del sostre d´una gran cavitat càrstica que hi ha sota del barri. Aquest
esfondrament s'ha incrementat per l'acció de dissolució de l'aigua del Llobregat que circula per les antigues galeries de les
explotacions mineres del Pozo Alfredo, abandonades fa anys per problemes de filtracions.Després d'abandonar les
esmentades galeries, es va autoritzar per part de l´Ajuntament de Sallent, la construcció d'habitatges en aquest sector, afectat
per una lògica
subsidència minera, que es va ajuntar a la subsidència geològica produïda per la grancavitat d'origen càrstic. La
conseqüència d'aquest fet es veu clarament arreu es fan
palesos els esfondraments. En l'actualitat, l'esfondrament és força marcat, tal i com es pot veure en diversos indrets a on es
troben afectades les obres recentment realitzades, tant a les de nova construcció, com a les de reforç de les cases En aquests
moment, la subsidència es podia avaluar en uns 4 cm/any, distribuint-se molt irregularment aquest gradient, fet que produeix
els esquerdaments. Tot i això, en els darrers tems s'ha incrementat molt, passant quasi a 6-8 cm/any. És a dir, en aquests
moments s´està produint una perillosa acceleració de la subsidència, per la qual cosa s´han posat en marxa els plans
d´emergència, alhora que està realitzant l´abandonament del barri. Actualment una bona part de les cases afectades s'han
hagut d'enderrocar i traslladar la gent a d'altres zones habitables del municipi.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat

Ús Actual:
Sòl urbà en fase de evacuació.

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
hidrogeològic
A

Tectònic

Geomorfològic Petrològic Miner
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
A

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Internacional

Paisatge
Baix
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat

Nessitat de Protecció: No.

Causes vulnerabilitat

Regulació d'accessós: Si

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: Si, mitjançant barreres físiques. Catalogació com

RECOMANACIONS
Habilitar la zona per fer-la visitable evitant que s'accedeixi a aquells indrets que es consideren de risc. És un bon exemple de
subsidències a zones urbanes i de com no es pot urbanitzar en determinades zones. Es tracta d'un PIDGA.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
6

Data

Autor Fitxa
19/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Guarderia de Sallent

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Passeig de la Biblioteca s/n

Municipi
SALLENT

UTM X

UTM Y
408577

Àmbit

Alçada Z
4630839

300

Croquis

Tipus d'exposició: Reptació puntual.

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Dins del poble de Sallent.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1

Edat
Quaternari
Tipus de Roques 2

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
A l´indret de la Guarderia es fan clarament paleses les conseqüència d'una obra mal feta sense considerar les característiques
geològiques de l´indret, la qual cosa va provocar la esllavissada del sòl cap a la guarderia. Com a conseqüència d'aquesta
esllavissada es pot veure el procés de reptació dels arbres del petit bosquet residual. Cal dir que el procés d'esllavissament es
va aturar en situar uns murs i uns potents ancoratges a la muntanya.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat

Ús Actual:
Cap

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
hidrogeològic

Tectònic

Geomorfològic Petrològic Miner
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
A

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Baix
Página 18 de 121

POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat

Causes vulnerabilitat

Nessitat de Protecció: No

Regulació d'accessós: No

Mesures de protecció legal: Cap, no en necessita
Mesures de Protecció Estructural: No calen

RECOMANACIONS
Instal·lar un cartell explicatiu d'aquest tipus de procés. Per estudiar modelització d'esllaissades. Accés al punt caminant una
mica complicat.

BIBLIOGRAFIA
MATA-PERELLÓ, J.M. (2004).- Puntos de interés geológico de la Catalunya Central: el Bages. bases para la creación del
Parc Geológic i Miner del Bages (Parque Geológico y Minero del bages), (Catalunya Central, Depresión Geológica del
Ebro), Actas del IV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, pp. 175-160. Utrillas
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
7

Data

Autor Fitxa
19/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Anticlinal de Santa Maria d'Oló

Geozona o geotop
GEOZONA

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Riera d'Oló

Municipi
SANTA MARIA D'OLÓ

UTM X

UTM Y
0

Àmbit

Alçada Z
0

0

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Al NE de la comarca del Bages, es troba a uns 300 metres davant de la població de Santa Maria
d'Oló. S'accedeix des del camí que es dirigeix a Sant Joan d'Oló.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Aquest espai està relacionat amb l'anticlinal de Santa Maria d'Oló; es tracta d'un plec asimètric d'aspecte diapíric i origen
pirenàic que presenta el flanc meridional molt inclinat i el septentrional subhoritzontal. Els materials que formen el plec
pertanyen a la Formació Artés i estan formats per nivells de calcolutites i gresos vermells.
D'altra banda es poden observar eflorescències salines procedents de la circulació i posterior evaporació de les aigües
superficials que es mouen entre els nivells salins i guixosos de la Formació Cardona, que es troben per sota dels nivells de la
FM. Artés.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Part està en sòl urbà i part en rural

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
M

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
M
M
A

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Nacional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Antròpica

Causes vulnerabilitat
En cas de voler passar infraestructures pels afloraments i tapar part d'aquests.

Nessitat de Protecció: Evitar que es tapi n els afl Regulació d'accessós: Cap
Mesures de protecció legal: Cap
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
Posar pannells informatius sobre la formació de l'anticlinal.

BIBLIOGRAFIA
MATA-PERELLÓ, J.M. (2004).- Puntos de interés geológico de la Catalunya Central: el Bages. bases para la creación del
Parc Geológic i Miner del Bages (Parque Geológico y Minero del bages), (Catalunya Central, Depresión Geológica del
Ebro), Actas del IV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, pp. 175-160. Utrillas
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
8

Data

Autor Fitxa
15/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Dolines del Cardener

Geozona o geotop
GEOZONA

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Barri de la Coromina

Municipi
CARDONA

UTM X

UTM Y

Alçada Z

391432
Àmbit

4640567

425

Croquis

Tipus d'exposició: Dins del geòtop hi ha varis afloraments principals

Dimensions: 362.898 m2

ACCESOS
Accés
Si es va des de Barcelona per la carretera C-55 en direcció a Cardona s'agafa la carretera vella
de la Coromina i es continua en direcció a les mines de sal. Es pot pujar al turó que hi ha sobre el
barri de la Coromina per tenir una bona perspectiva dels esfondraments.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
Es poden veure vàries dolines que es troben a l'antiga llera del riu Cardener, que comencen a l'antiga carretera de la
Coromina i s'extenen fins molt a prop de la Muntanya de Sal..

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
gres argilós

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
evaporites

Tipus de punt
Conjunt d'afloraments
Tipus d'estructures
Dolines

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Des d'aquest indret, mirant cap a Cardona i cap al Cardener, es pot veure el meandre que recentment s'ha hagut d'abandonar
ja que al circular l'aigua del riu per aquest tram, i en trobar-se sota una explotació actual d'halita, les aigües van començar a
dissoldre els nivells superficials de la sal (que són de carnal·lita).
Com a conseqüència d'això, es fan començar a formar bòfies (dolines), per la qual cosa es va haver de desviar el riu
mitjançant un túnel entre les dues branques del meandre, deixant de
passar l'aigua per la zona afectada.
Aquest fenomen es pot observar també a la carretera vella de la Coromina, abandonada per problemes d'esfondraments. Es
tracta d'un important PIDGA (Punt d'Interès per a la Didàctica de la Geologia Ambiental).

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Terrenys sobre una explotació minera

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
M
hidrogeològic
A

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
M
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
M
A
A

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Nacional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Antròpica

Causes vulnerabilitat
Pas de maquinària o que es tapin les dolines amb derrubis. S'hauria d'evitar
tocar la carretera vella per tal de poder ensenyar els efectes d'aquestes bòfies
Nessitat de Protecció: Evitar que es tapin aquest Regulació d'accessós: Si
Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: Vallar l'accés a les dolines.

RECOMANACIONS
Limitar l'accés. Col·locar pannells informatius a la carretera vella de com s'han format aquestes dolines ial turó de la
Coromina indicant la formació i localització d'aquestes dolines així com la seva relació amb la mineria de Cardona.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
9

Data

Autor Fitxa
15/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Museu de Geologia Valentí Masachs de la UPC

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Av/Bases de Manresa 61-73. Manresa.
UTM X

Municipi
MANRESA
UTM Y

Alçada Z

402678
Àmbit

4621475

225

Croquis

Tipus d'exposició: Museu

Dimensions:

ACCESOS
Accés
A la ciutat de Manresa a l'avinguda de les Bases de Manresa, nº 61-73.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
Museu de geologia Valentí Masachs, amb col·leccions relatives a la geologia i als usos dels materials geològics.

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural

Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Una part del fons del museu està formada per diferents col·leccions que hi han arribat en forma de llegat o donatius.
Les col·leccions més notables són:
Josep Lluís Serch i Valls (1983), formada per uns 100 minerals, bàsicament d'Andalusia i Extremadura, de molt interès
geològic.
Carles Curto i Milà (1991), formada per 216 minerals d'arreu del món amb una qualitat extraordinària i de gran interès
mineralògic.
Josep Closas i Miralles (1997), llegat constituït per 2300 minerals i roques amb peces de bona qualitat, algunes de gran
raresa i d'altres d'interès geològic-mineralògic.
Jaume Serrate (2002), conjunt d'uns1200 minerals, amb mostres de molta bellesa i d'altres amb molt interès didàctic,
utilitzades habitualment a classe.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Museu

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
hidrogeològic

Tectònic

Geomorfològic Petrològic Miner
A
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
A

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
A

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Nacional

Paisatge
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
M

Turistic
A

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat

Nessitat de Protecció: No

Causes vulnerabilitat

Regulació d'accessós: No

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: No

RECOMANACIONS
Aquest espai serà un dels destinats a informar sobre el Parc Geològic i Miner del Bages.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
10

Data

Autor Fitxa
15/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Pont natural del Raval de Manresa

Geozona o geotop
GEOTOP

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Pont de Vilomara

Municipi
MANRESA

UTM X

UTM Y
0

Àmbit

Alçada Z
0

0

Croquis

Tipus d'exposició: Aflorament

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Prop del terme municipal de Pont de Vilomara, a l'altra banda del riu Llobregat sota la C-16. El
camí que va al pont és d'interès històric és el camí ral que va de Manresa a Terrassa.

Vehicle
Difícil
Tot Terreny
Difícil
cicloturisme
Difícil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
Pont Natural del Raval de Manresa

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
gres

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
PIG desenvolupat a partir de l'erosió remuntant d'un torrent que ha donat lloc a un pont de roca natural format per una capa
de sorrenques de la Formació Tossa.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Forestal

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
B
hidrogeològic
B

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres
Element interessant per mostrar l'efecte de l'erosió del

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
M

Didàctic univer/especial
M

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Natural
Nessitat de Protecció: No

Causes vulnerabilitat
Evolució de la pròpia erosió
Regulació d'accessós: No

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: No

RECOMANACIONS
Netejar i marcar el camí que porta al pont. Senyalitzar el punt amb un pannell explicatiu de la seva formació.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
11

Data

Autor Fitxa
16/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Coves del Toll

Geozona o geotop
GEOTOP

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Crta. N-141 (crta de Vic), km. 32. 08180 Moià
UTM X

Municipi
MOIÀ

UTM Y
429083

Àmbit

Alçada Z
4628329

730

Croquis

Tipus d'exposició: Cova

Dimensions: 1.148 m. de profunditat,

ACCESOS
Accés
Al terme municipal de Moià. S'hi accedeix per la carretera N-141 C, a uns 6 km. de la cruïlla de
Moià en direcció a Vic, prop del punt quilomètric 32, on hi ha un trencant a mà dreta que hi
porta.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
Cova del Toll

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
calcària

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures
Diàclassi

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Important PIG amb innegables valors didàctics geomorfològics; reuneix també valors antropològics i paleontològics. Les
coves del Toll i de les Toixoneres conforma un bell exemple de sistema càrstic en calcàries. La carstificació és afavorida per
sistemes de diàclasis subverticals, fet ben evidenciat per la morfologia de les coves. La presència d'un sistema conjugat de
diàclasis també és ben palesa en el paisatge exterior. Però el major interès de les coves rau en les nombroses troballes de
restes de vertebrats fòssils i restes humanes. La cova del Toll és una de les coves d'Europa més rica en fauna del Quaternari.
Les excavacions realitzades posen en evidència una riquesa faunística importantíssima corresponent a la darrera de les
glaciacions del Quaternari (glaciació del Würm) i demostren la presència humana durant el Neolític a la comarca. Moià
disposa d'un Museu Arqueològic i Paleontològic que recull bona part de les troballes (sobretot restes de fauna) de les coves
del Toll i de les Toixoneres.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Museu

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
A

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
A
A
A

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
A

Altres
Presenta troballes relatives a l’EPIPALEOLÍTIC, al

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Internacional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
A

Turistic
A

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta

Causes vulnerabilitat
Sobretot de tipus antròpica, però actualment està controlada perquè tota la
zona ha estat protegida i es pot visitar amb visites guiades. Hi ha un control de
Nessitat de Protecció: Si, mitjançant la musealitz Regulació d'accessós: Si
Mesures de protecció legal: Si
Mesures de Protecció Estructural: Si

RECOMANACIONS
Fer servir aquest indret com un dels punts per oferir informació sobre el Parc Geològic i Miner del Bages.

BIBLIOGRAFIA
DRUGUET, E. FITXA 211, COVES DEL TOLL. Generalitat de Catalunya.
http://mediambient.gencat.net/Images/43_39608.pdf
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
12

Data

Autor Fitxa
15/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Cova de la Coma d'en Vila

Geozona o geotop
GEOTOP

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Coma d'en Vila

Municipi
MURA

UTM X

UTM Y
414876

Àmbit

Alçada Z
4615818

650

Croquis

Tipus d'exposició: Cova

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Caminant per senders a 1,5 km al sud de Mura

Vehicle
Tot Terreny
cicloturisme
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
Cova de la Coma d'en Vila

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
conglomerat calcari

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures
Diàclassi

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Cova de gran bellesa situada en els nivells detrítics eocènics de la Formació Montserrat. Es troba excavada entre nivells de
conglomerats calcaris que s'intercalen amb nivells sorrencs vermellosos. Aquest fet proporciona un bonic contrast a l'interior
de la cova, que es veu magnificat per l'abundància d'estalactites i estalagmites. La cova és un interessant PIG amb gran valor
didàctic relacionats que permet l'observació in "situ" de fenòmens càrstics en conglomerats

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Lleugerament degradat

Ús Actual:
Tancat

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
B
hidrogeològic
A

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
A
B
M

Altres
Interessant morfologia kàrstica en conglomerats. Un

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
M

Didàctic univer/especial
M

Didàctic pri/sec
M

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Antròpica

Causes vulnerabilitat
Expiliació i vandalisme.

Nessitat de Protecció: Sí, limitació de l'accès

Regulació d'accessós: Sí

Mesures de protecció legal: Es troba dins del PN de Sant Llorenç del Munt
Mesures de Protecció Estructural: Mitjançant portes de barres

RECOMANACIONS
Limitar l'accés a la cova mitjançant una porta de barres metàl·liques que permeti el pas d'animals de mida petita i impedeixi
el pas de persones. Posar la clau a l'ajuntament i només deixar pas sota un responsable de grup.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
13

Data

Autor Fitxa
15/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Falla del Guix

Geozona o geotop
GEOTOP

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
El Guix

Municipi
SALLENT

UTM X

UTM Y
408019

Àmbit

Alçada Z
4630441

300

Croquis

Tipus d'exposició: Aflorament

Dimensions: 200 metres

ACCESOS
Accés
A la part alta de Sallent, es travessar per sota l'artèria viària de Manresa a Berga. Tot seguit,
caldrà anar cap a l´Estació Classificadora dels Ferrocarrils de Catalunya, situada al costat de la
Mina de Potassa de Sallent.

Vehicle
Tot Terreny
cicloturisme
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
Falla del Guix

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
gres argilós

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
evaporites

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures
Encavalcament

Tipus d'estructures
Falles i plecs
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Descripció Continguts
PIG amb elevat valor didàctic en especial pel seu caràcter tectònic. Es tracta d'una fractura d'origen pirenaic relacionada amb
una sèrie de plegaments molt diversos i espectaculars, es tracta d'un complex sistema de fractures i contrafractures (en
realitat de falles inverses, d'encavalcaments i de retroencavalcaments) que donen lloc a una important falla inversa que
afecta als
materials eocènics i oligocènics de la Depressió Geològica de l´Ebre. L'estructura principal és un plegament asimètric amb
una interessant fractura amb una clara component pirinenca, on encavalcant els sectors septentrionals sobre els meridionals.
La falla es troba afavorida per les característiques plàstiques i diapíriques dels materials de la Formació Cardona (constituïda
per nivells d´halitites i silvinitites, fonamentalment), la qual es troba sota de la Formació Artés (amb nivells de gresos i
calcolutites, y amb passades guixoses) que aflora en superfície.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Cap

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
B
hidrogeològic
B

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
M
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres
Important aflorament tectònic. Hidrogeològicament é

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Nacional

Paisatge
Mitjà
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta

Causes vulnerabilitat
Per ampliació del talús o creixement de vegetació al talús

Nessitat de Protecció: Si

Regulació d'accessós: No hi ha

Mesures de protecció legal: No hi ha
Mesures de Protecció Estructural: No hi ha

RECOMANACIONS
Senyalar el punt mitjançant pannells informatius i controlar les obres que es puguin fer al talús per evitar que es perdi
l'aflorament.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
14

Data

Autor Fitxa
15/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Falla del Mig-món

Geozona o geotop
GEOTOP

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Carretera de Manresa a Solsona C-1410
UTM X

Municipi
SÚRIA
UTM Y

396197
Àmbit

Alçada Z
4632712

285

Croquis

Tipus d'exposició: Aflorament

Dimensions: 50 m

ACCESOS
Accés
Aquest paratge es troba ubicat al costat de la mateixa població de Súria, en la seva sortida cap a
la veïna ciutat de Cardona.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
Falla del Mig-món

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
gres margós

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
guix

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures
Plecs

Tipus d'estructures
Falles
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Descripció Continguts
La Falla de Mig-Món és un anticlinal d'origen pirenaic i aspecte diapíric. Aquest plec es presenta fallat aproximadament per
l'eix. En la xarnel·la hi ha els nivells eocènics de la Formació Artés, de naturalesa margosa continental; en el nucli hi ha els
nivells guixosos eocènics de la Formació Súria i els salins de la Formació Cardona; aquests són els materials que s'exploten
a les mines circumdants per al benefici de la silvinita .
Aquest és un PIG interessant amb molt bones possibilitats didàctiques. L'interès de la zona de Súria és estratigràfic i
tectònic. Enclavada a la zona de plecs i encavalcament de la conca potàssica catalana, mostra dues estructures tectòniques
(l’anticlinal del Mig-Món i el retroencavalcament del Tordell), una gran varietat de roques sedimentaries (guixos, calcàries,
argiles, gresos, i conglomerats) i una de les poques explotacions mineres en actiu que hi ha a Catalunya. La posició dels
pous miners en els nuclis anticlinals permet veure i comprendre la relació entre l’estructura i la situació de les explotacions
mineres.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Cap, marge de la carretera.

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
B

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
A
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
A

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres
Aquí es va definir la fomració Súria. Històricament é

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Internacional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
A

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta

Causes vulnerabilitat
Antròpica en cas que es facin obres d'ampliació a la carretera. Natural per
creixement de la vegetació.
Nessitat de Protecció: Sí, evitar que s'amplïi el t Regulació d'accessós: No hi ha, no és necessari
Mesures de protecció legal: No hi ha
Mesures de Protecció Estructural: No hi ha, no és necessari

RECOMANACIONS
Senyalar el punt mitjançant pannells informatius i controlar les obres que es puguin fer al talús per evitar que es perdi
l'aflorament.

BIBLIOGRAFIA
CARRERAS, J I SANS, M. FITXA 220, SÚRIA-TORDELL. Generalitat de Catalunya.
http://mediambient.gencat.net/Images/43_39608.pdf
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
15

Data

Autor Fitxa
15/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Falla del Tordell

Geozona o geotop
GEOTOP

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Riera del Tordell. Km 54 de la carretera Súria-Argençola BP
UTM X

Municipi
SÚRIA

UTM Y
399009

Àmbit

Alçada Z
4634364

380

Croquis

Tipus d'exposició: Aflorament

Dimensions: 150 m

ACCESOS
Accés
Des de Súria per la carretera BP-4313 en direcció a Argençola, al km 54 aproximadament.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
A prop de la falla del Tordell, en direcció a Súria, al costat del barri dels Joncarets, es poden observar un conjunt de tres
dolines producte de la dissolució de les evaporites.

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
Calculutites

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures
Falles

Tipus d'estructures
Encavalcament
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Descripció Continguts
En aquest paratge és possible veure una falla molt didàctica que posa en contacte els nivells calcolutítics vermellosos
eocènics de la Formació Artés amb els calcolutítics grisos i terrossos de la Formació Barbastro. Aquest encavalcament
cabussa cap el Sud i posa els
guixos de color blanc sobre gresos més antics de color vermell. Pot considerar-se un dels afloraments emblemàtics de la
Geologia de Catalunya. Amb menys envergadura que Montserrat, tanmateix la singularitat de la composició d’aquestes
roques i les formes d’erosió per dissolució que es produeixen ha condicionat que es formi un dels micropaisatges més
singulars de Catalunya. Ha estat tradicionalment objecte de visita no només per part d’interessats en la geologia sinó també
per tothom interessat en formes
paisatgístiques singulars. L’interès de la zona de Súria és estratigràfic i tectònic. Enclavada a la zona de plecs i
encavalcament de la conca potàssica catalana, mostra dues estructures tectòniques (l’anticlinal del Mig-Mon i el
retroencavalcament del Tordell), una gran varietat de roques sedimentaries (guixos, calcàries, argiles, gresos, iconglomerats)
i una de les poques explotacions mineres en actiu que hi ha a Catalunya. La posició dels pous miners en els nuclis anticlinals
permet veure i comprendre la relació entre l’estructura i la situació de les explotacions mineres.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Cap. Sòl rural.

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
B

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Nacional

Paisatge
Mitjà
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Natural

Causes vulnerabilitat
Per creixement de la vegetació pot arribar a cobrir l'aflorament.

Nessitat de Protecció: No

Regulació d'accessós: No hi ha, no és necessari

Mesures de protecció legal: No hi ha
Mesures de Protecció Estructural: No hi ha

RECOMANACIONS
Posar un cartell informatiu de l'aflorament a la carretera.

BIBLIOGRAFIA
CARRERAS, J I SANS, M. FITXA 220, SÚRIA-TORDELL. Generalitat de Catalunya.
http://mediambient.gencat.net/Images/43_39608.pdf
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
16

Data

Autor Fitxa
15/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Forns de Guix de Súria

Geozona o geotop
Punt Interès Miner

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Barri dels Joncarets

Municipi
SÚRIA

UTM X

UTM Y
398016

Àmbit

Alçada Z
4632462

325

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Des de Súria en direcció a Argençola per la carretera BP- 4313, pel barri de Jongarets al Camí de
les Guixeres.

Vehicle
Mitjà
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Mitjà
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
Hi ha vàries edificacions a la zona de les guixeres, algunes en millor estat de conservació.

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Forns de guix que aprofitaven el material (guix) extret dels afloraments propers de la Formació Súria, de l'Eocè. És un
important Punt d'Interès Miner (PIM)

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Cap

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
hidrogeològic

Tectònic

Geomorfològic Petrològic Miner
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
M
M

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic

Altres
Interès Miner per la càrrega que hi ha a dins

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Mitjà
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
M

Didàctic univer/especial
M

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta
Nessitat de Protecció: Sí.

Causes vulnerabilitat
Degradació principalment per colonització vegetal.
Regulació d'accessós: No hi ha. És necessari en cas de restaura

Mesures de protecció legal: No hi ha.
Mesures de Protecció Estructural: Limitar accès en cas de restauració.

RECOMANACIONS
Restauració de les guixeres més importants i senyalització mitjançant pannells informatius.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
17

Data

Autor Fitxa
15/06/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Dolines del Barri de Joncarets

Geozona o geotop
GEOZONA

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Barri de Joncarets, Camí de les Guixeres
UTM X

Municipi
SÚRIA
UTM Y

397688
Àmbit

Alçada Z
4632399

290

Croquis

Tipus d'exposició: Tres afloraments

Dimensions: 20x20 aprox

ACCESOS
Accés
Des de Súria en direcció a Argenóçola per la carretera BP- 4313, pel barri de Jongarets al Camí
de les Guixeres.

Vehicle
Mitjà
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Mitjà
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos
Tres dolines que es troben al paratge de les Guixeres.

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
gres argilós

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
evaporites

Tipus de punt
Conjunt d'afloraments
Tipus d'estructures
Dolines

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
En aquesta zona es troben els materials de la Formació Artés formats per amb gresos i calcolutites on es veuen tres
subsidències causades per la infiltració de les aigües superficials en dissoldre les sals de la Formació Cardona.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Agrícola.

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
B
hidrogeològic
A

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
A
A

Altres
Es tracta d'un important PIDGA (Punt d'Interès per a

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Mitjà
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta

Causes vulnerabilitat
Només en el cas de cobri-les.

Nessitat de Protecció: No

Regulació d'accessós: No hi ha. Vallar l'entorn per evitar accide

Mesures de protecció legal: No hi ha
Mesures de Protecció Estructural: Valles

RECOMANACIONS
Limitar el contorn per evitar accidents. Marcar l'indret amb pannells informatius per tal d'informar sobre la gènesis i
evolució de les dolines.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
18

Data

Autor Fitxa
20/07/2008 Claudia Mesa

Nom del Punt
Teuleria Cal Barraquer

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Cal Barraquer

Municipi
AVINYÓ

UTM X

UTM Y
417264

Àmbit

Alçada Z
4641694

450

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Trencall a la dreta de la carretera entre Avinyó i Sant Feliu Sasserra, km 60. Són 400 metres de
pista forestal.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural

Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
És un forn d'obra (teules, maons...) de dues boques, en bon estat i funcionant, ara mateix tenen maons a assecar.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
En funcionament

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
hidrogeològic

Tectònic

Geomorfològic Petrològic Miner
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
A
M

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
M

Didàctic univer/especial
M

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat

Nessitat de Protecció:

Causes vulnerabilitat

Regulació d'accessós:

Mesures de protecció legal:
Mesures de Protecció Estructural:

RECOMANACIONS

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
19

Data

Autor Fitxa
20/07/2008 Claudia Mesa

Nom del Punt
Forn de Ca l'Oliver

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge

Municipi
RAJADELL

UTM X

UTM Y
0

Àmbit

Alçada Z
0

0

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Es troba a prop de l'era de la masia de Ca l'Oliver, avui deshabitada, a uns 4 km de Rajadell.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural

Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
És un forn de majors dimensions que la majoria, però en força mal estat, ja que la seva boca està tapiada i la volta pot estar
ensorrada, ja que hi creix un gran pi a dins. No em sembla una construcció especialment remarcable, ja que a la comarca hi
ha de millors i més ben conservats.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Molt degradat

Ús Actual:
Cap

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
hidrogeològic

Tectònic

Geomorfològic Petrològic Miner
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
A
A

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
M

Didàctic univer/especial
M

Didàctic pri/sec
M

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat

Nessitat de Protecció:

Causes vulnerabilitat

Regulació d'accessós:

Mesures de protecció legal:
Mesures de Protecció Estructural:

RECOMANACIONS
Netejar la zona. Però conservar-lo com està.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
20

Data

Autor Fitxa
09/10/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
MUNTANYES RUSSES

Geozona o geotop
GEOTOP

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
La Farinera

Municipi
SANT VICENÇ DE CASTELLET

UTM X

UTM Y
403480

Àmbit

Alçada Z
4613597

350

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Espai situat a més d'1km a oest de Sant Vicenç de Castellet. S'accedeix des de la carretera que es
dirigeix cap a Manresa des del barri de la Farinera.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
calcària argilosa margosa

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2

Tipus de punt
Conjunt d'afloraments
Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
En aquest espai s'han desenvolupat uns interessants bad-lands, aquí denominats muntanyes russes, sobre les calcolutites
eocèniques de la Fm. Igualada.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Cap. En alguns indrets és un abocador il·legal.

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
M
hidrogeològic
B

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
A

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Antròpica
Nessitat de Protecció: Si

Causes vulnerabilitat
Espai amenaçat per l'abocament de residus sòlids d'empreses properes i
rodament de vehicles.
Regulació d'accessós: Si, evitar el pas de vehicles a la zona.

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: No

RECOMANACIONS
Evitar que es continuï abocant deixalles a la zona. Limitar l'accés a vehicles, sobretot motocicletes que van a fer motocros.
Buscar un espai de màxima visibilitat per emplaçar plafons explicatius. Indicar el camí d'accés.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.

Página 61 de 121

DADES GENERALS
Numero Fitxa
21

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Plec d´Artés

Geozona o geotop
GEOTOP

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Artès, carretera C-25

Municipi
ARTÉS

UTM X

UTM Y
0

Àmbit

Alçada Z
0

0

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions: 40 m

ACCESOS
Accés
Aquest espai d'interès geològic està situat en el pla del Bages, a 1.5 km al ENE d'Artés. S'arriba
des de Manresa sortint per l'Eix Transversal en direcció a Artés. En estar dins de la via ràpida és
difícil observar aquest plec sense perill.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
gres

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
argila

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures
Plecs

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Es tracta d'un dels plecs de direcció pirenàica més meridionals dins de la Depressió Geològica de l'Ebre. El plec està inclinat
cap a sud deixant veure que el sentit de força principal ve del nord, del Sistema Pirenàic. (S'HA DE SITUAR EL PUNT
EXACTAMENT)

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Cap. Alorament en marge de la carretera.

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
M
hidrogeològic
B

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Nacional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Antròpica

Causes vulnerabilitat
Ampliació de les infraestructures

Nessitat de Protecció: Cap, evitar modificar els

Regulació d'accessós: Cap

Mesures de protecció legal: Cap
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
Habilitar algun punt de pàrking i observació que no posi en perill els visitants de la zona.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
22

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
PLECS DE L´EIX TRANSVERSAL

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge

Municipi
AVINYÓ

UTM X

UTM Y
414922

Àmbit

Alçada Z
4632089

300

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Situat en els sectors més orientals del Pla del Bages, està a prop de l'Eix Transversal entre les
dues sortides d'Avinyó arribant des de Manresa. Com que es troba dins de la via ràpida és difícil
observar l'aflorament sense risc pels visitants.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
gres

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
argila

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures
Plecs

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Es tracta d'un bon exemple de plecs i replecs en els materials terciaris eocènics de la Formació Súria i la base de l'Artés.
Aquests plecs estan associats als de l'Anticlinal de Santa Maria d'Oló.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Marge de la carretera

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
M
hidrogeològic
B

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Antròpica

Causes vulnerabilitat
Ampliació de les infraestructures

Nessitat de Protecció: Evitar ampliació del marg Regulació d'accessós: Cap
Mesures de protecció legal: Cap
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
Habilitar algun punt de pàrking i observació que no posi en perill els visitants de la zona.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
23

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
POU DE GLAÇ DE SANTA MARIA D´AVINYÓ

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Avinyó.

Municipi
AVINYÓ

UTM X

UTM Y
0

Àmbit

Alçada Z
0

0

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
El pou de glaç està situat al costat de la carretera que uneix Avinyó amb Artés, molt pròxim al
nucli de la primera població. S'accedeix directament des de la carretera abans esmentada.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural

Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Interessant pou de gel o gelera que s'inclou en aquest inventari ja que el gel és també un georecurs.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Cap.

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
hidrogeològic

Tectònic

Geomorfològic Petrològic Miner

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
M

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Mitjà
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
M

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta
Nessitat de Protecció: Si.

Causes vulnerabilitat
Per vandalisme i creixement de la vegetació.
Regulació d'accessós: No.

Mesures de protecció legal: Cap.
Mesures de Protecció Estructural: Potser tanques de fusta per senyalització.

RECOMANACIONS
Posar un cartell indicant la importància d'aquest indret i el funcionament dels pous de glaç.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
24

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Mirador de la gasolinera de Calders

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Calders

Municipi
CALDERS

UTM X

UTM Y
417000

Àmbit

Alçada Z
4627887

560

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Aquesta zona està situada junt a la carretera N-141 sortint de Calders en direcció a Moià.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural

Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Es tracta d'u punt d'observació dels sectors septentrionals de la Depressió Geològica de l'Ebre i d'algunes zones dels
Pirineus.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Benzinera

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
M
hidrogeològic
B

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
A
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
A

Altres
És un bon punt d'observació des d'on visualitzar part

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
M

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat

Causes vulnerabilitat

Nessitat de Protecció: Cap

Regulació d'accessós: Cap

Mesures de protecció legal: Cap
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
Col·locar un pannell explicatiu de les unitats que es visualitzen en un costat de l'explanada de la benzinera.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
25

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Forn d'obra de Castellgalí

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Masia el Gall

Municipi
CASTELLGALÍ

UTM X

UTM Y
401724

Àmbit

Alçada Z
4613699

280

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Situat molt a prop del sud Manresa i a Castellgalí, per la carretera de l'Eix del Llobregat, la C-55.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural

Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Es tracta d'un interessant Forn d'Obra o Teuleria ben conservat on estudiar l'ús d'aquestes edificacions.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Cap

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
B
hidrogeològic
B

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
A
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Mitjà
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
M

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta

Causes vulnerabilitat
Per colonització de la vegetació, intemperisme i vandalisme.

Nessitat de Protecció: Si

Regulació d'accessós: Si. Evitar l'accés lliure a l'interior.

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
Col·locar un pannell explicatiu, netejar la construcció i mantenir net l'accés.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
26

Data

Autor Fitxa
01/09/2007

Nom del Punt
Anomalia de la Torre

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Turó de la Torre

Municipi
CASTELLNOU DE BAGES

UTM X

UTM Y
403035

Àmbit

Alçada Z
4634265

260

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Espai situat molt a prop de la comarca del Bages, a uns 2 km al nord del poble de Castellnou de
Bages. S'accedeix des de la carretera que comunica Súria amb Balsareny (BP-4313).

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
gres

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
argila

Tipus de punt
Conjunt d'afloraments
Tipus d'estructures
Plecs

Tipus d'estructures
Falles
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Descripció Continguts
Conjunt de plecs i falles que afecten els materials de la formació Artés, situats entre la Falla del Guix (al sud) i l'anticlinal de
Balsareny (al nord).

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Cap. Afloraments al marge de la carretera.

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
B

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
M

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
M

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
M

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta
Nessitat de Protecció: No

Causes vulnerabilitat

Regulació d'accessós: No

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: No

RECOMANACIONS
Habilitar un pàrking pels visitants i un conjunt de cartells explicatius al llarg de l'aflorament. Netejar l'aflorament de la
vegetació colonitzant.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
27

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
La Font Gran y la Mentidera

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Plaça de la Font Gran

Municipi
MONISTROL DE MONTSERRAT

UTM X

UTM Y
0

Àmbit

Alçada Z
0

0

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Espai localitzat dins de la població de Monistrol de Montserrat.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural

Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
La Font Gran és una font que aprofita les aigües d'un brollador des d'un dipòsit. El brollador està pròxim a la Font La
Mentidera, que és una font intermitent, donant aigua quan plou molt però que està seca la resta del temps. La Font Gran ep
el nom de la deu que subministra d'aigua tot el poble. La Font Gran s'anomenava fins el segle XVI Font de la Resclosella.
Tradicionalment ha subministrat aigua de boca i aigua de rec per a les hortes anomenades Hivernal i Maians. La Font Gran
és la principal sorgència del sistema aqüífer del massís de Montserrat. Monistrol concentra la major part de fonts del massís
perquè la fondalada del torrent de les Guilleumes talla les capes fèrtils en aigua que es desplacen de ponent a nord. Aquest
torrent també és conegut com torrent de la Font Gran o de la Canaleta.
A banda de la Font Gran, cal considerar una bona quantitat de fonts menors com la font de la Valentina, de la Capella, de la
Graella o dels Paraires entre d'altres, a més de diverses sorgències intermitents com la Mentidera o Coll Cabiró.
La Plaça de la Font Gran va aixoplugar els establiments de l'antic i poderós gremi de paraires que utilitzaven l'aigua de la
font per al rentat, perxat i tintat de la llana. Està bastida sobre el curs del torrent i és centre de vida social i administrativa.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Font municipal

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
B
hidrogeològic
A

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
A

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Baix
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
M

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta

Causes vulnerabilitat

Nessitat de Protecció: Cap

Regulació d'accessós: Cap

Mesures de protecció legal: Cap
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
Mantenir la font com està. Instal·lar un pannell explicatiu del funcionament del conjunt de brolladors de la zona.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
28

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
MIRADOR DEL CAMINO A LA CALSINA

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Monestir Sant Benet

Municipi
MONISTROL DE MONTSERRAT

UTM X

UTM Y
402409

Àmbit

Alçada Z
4607636

400

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
A 6 km de Monistrol de Montserrat, a prop de la carretera que condueix a la urbanització la
Calsina de Marganell des de Montserrat, propera al Monestir de Sant Benet.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Espai des d'on es poden observar els sectors centrals, meridionals i septentrionals de la Depressió Geològica de l'Ebre; i
alguns sectors dels catalànids. S'observen amb molta claredat Montserrat, Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Marge Carretera

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
B

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
A

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Nacional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
M

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
M

Turistic
A

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat

Causes vulnerabilitat

Nessitat de Protecció: Cap

Regulació d'accessós: Cap

Mesures de protecció legal: Cap
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
Habilitar un pàrking amb cartells explicatius de la geografia i geologia de les vistes.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
29

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Barranc de Can Carrera

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Barranc de Can Carrera

Municipi
SALLENT

UTM X

UTM Y
409895

Àmbit

Alçada Z
4629820

320

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
S'accedeix des de Cabrianes pel camí que condueix a Sallent, pujant pel camí al barranc de Can
Carrera.

Vehicle
Difícil
Tot Terreny
Difícil
cicloturisme
Difícil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
calcària

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
gres

Tipus de punt
Conjunt d'afloraments
Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Interessant mineralització associada a Red-bed. Es localitza a uns nivells carbonatats obscurs, per tant de caràcter molt
reductor, intercalats amb els materials vermellosos, típics d'ambients molt oxidats, de la Formació Artés. El mineral
fonamental és l'atzurita i el minoritari la malaquita.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Cap

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
B
hidrogeològic

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
M
B
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
A
A
B

Altres
Valor mineralogenètic.

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Baix
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
M

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta

Causes vulnerabilitat

Nessitat de Protecció: Cap

Regulació d'accessós: Cap

Mesures de protecció legal: Cap
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
En el cas d'afegir aquest espai dins les rutes del parc cal avisar que no es poden agafar les mineralitzacions que es trobin.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
30

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
Plec del Turó del Guix

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Barri de l'estació de Sallent

Municipi
SALLENT

UTM X

UTM Y

Alçada Z

0
Àmbit

0

0

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions: 20 m

ACCESOS
Accés
Molt a prop del Barri de l'Estació de Sallent, al sud d'aquest mateix municipi.

Vehicle
Difícil
Tot Terreny
Difícil
cicloturisme
Difícil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
calcària

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
calcolutites

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures
Plecs

Tipus d'estructures
Falles
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Descripció Continguts
Interessant plec que forma part del conjunt de la Falla del Guix. Aquest plec, que a primera vista sembla un sinclinal, no és
més que un anticlinal tombat que deixa una morfologia sinforme. D'altra banda també es pot observar un brollador d'aigua
en la base de la xarnel·la, en el contacte entre calcàries i calcolutites.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Font

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
A

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Mitjà
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta

Causes vulnerabilitat

Nessitat de Protecció: Cap

Regulació d'accessós: Cap

Mesures de protecció legal: Cap
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
Netejar la zona de vegetació. Netejar els accessos i instal·lar un pannell indicant la formació del plec i el brollador.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
31

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
FORN DE GUIX DE CAN CARRERA

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
La Carrera

Municipi
SALLENT

UTM X

UTM Y
409962

Àmbit

Alçada Z
4629663

450

Croquis

Tipus d'exposició: Edificicació

Dimensions:

ACCESOS
Accés
L'accés a aquest forn es fa des de Cabrianes pel camí que condueix a Fucimanya.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural

Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Antic forn de guix ben conservat que aprofitava el guix d'uns petits nivells de guixos que travessen els materials de la Fm.
Artés. No s'han trobat referències històriques, ja que sembla que ningú sap res del seu funcionament però he constatat que
al segle XX els forns de guix que funcionaven eren diferents d'aquest, per tant, tot fa pensar que és força antic. A la rodalia
es distingeixen petites pedreres i el lloc on abocaven la cendra. Va ser restaurat fa poc per l'empresa Arqueociència per
encàrrec de l'Ajuntament de Sallent

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Cap.

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
B
hidrogeològic
B

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
A
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
A
A

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres
Edifici restaurat

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
M

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta
Nessitat de Protecció: Si

Causes vulnerabilitat
Vandalisme i intemperisme, també per colonització de plantes.
Regulació d'accessós: Evitar que la gent passi a l'interior.

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural:

RECOMANACIONS
Netejar la zona de vegetació, netejar els accessos, col·locar una porta de barrots metàl·lics i instal·lar un pannell explicatiu
del funcionament d'aquest tipus de forns.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.

Página 94 de 121

DADES GENERALS
Numero Fitxa
32

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
TEULERIA DE SANT FELIU SASSERRA

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge

Municipi
SANT FELIU SASSERRA

UTM X

UTM Y
418662

Àmbit

Alçada Z
4642793

560

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Teuleria molt a prop del poble de Sant Feliu Sasserra. .

Vehicle
Tot Terreny
cicloturisme
Senderisme

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural

Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Teuleria ben conservada.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat

Ús Actual:

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
hidrogeològic

Tectònic

Geomorfològic Petrològic Miner

Paleontològic Geoqrqueològic Històric

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat

Paisatge
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific

Didàctic univer/especial

Didàctic pri/sec

Econòmic

Turistic

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat

Nessitat de Protecció:

Causes vulnerabilitat

Regulació d'accessós:

Mesures de protecció legal:
Mesures de Protecció Estructural:

RECOMANACIONS

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
33

Data

Autor Fitxa
01/09/2007

Nom del Punt
SERRA DE CASTELLTALLAT

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge

Municipi

UTM X

UTM Y
0

Àmbit

Alçada Z
0

0

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Espai situat entre les poblacions de Súria i de la Molsosa (Solsonès), al nord de Sant Mateu de
Bages. S'accedeix des de Súria, Salo, Castelltallat, la Molsosa i Sant Mateu de Bages.

Vehicle
Tot Terreny
cicloturisme
Senderisme

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural

Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Aquesta serra està, marcadament asimètrica, relacionada amb l'anticlinal de Súria.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat

Ús Actual:

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
M
hidrogeològic
B

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat

Paisatge
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific

Didàctic univer/especial

Didàctic pri/sec

Econòmic

Turistic

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat

Nessitat de Protecció:

Causes vulnerabilitat

Regulació d'accessós:

Mesures de protecció legal:
Mesures de Protecció Estructural:

RECOMANACIONS

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
34

Data

Autor Fitxa
01/09/2007

Nom del Punt
MINA DE LIGNIT DE CLARET DELS CAVALLERS

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge

Municipi

UTM X

UTM Y
387459

Àmbit

Alçada Z
4630956

630

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
A prop del poble de Claret dels Cavallers i al nord de la Serra de Castelltallat es troba aquesta
mina de lignit a la qual s'accedeix des de Salo.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
carbo

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Aquesta zona està conformada per una sèrie d'explotacions mineres que es dedicaven a l'aprofitament dels lignits del Bages.
Aquesta explotació actualment es troba molt deteriorada però és important per ser única per aquest tipus d'explotació a la
comarca.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Molt degradat

Ús Actual:
Cap

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
B

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
M
B
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
M

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Mitjà
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
M

Didàctic pri/sec
M

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta
Nessitat de Protecció: Si

Causes vulnerabilitat
Per colonització de la vegetació. Per vandalisme.
Regulació d'accessós: Si

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: Si

RECOMANACIONS
Netejar la zona, posar mitjans per evitar l'accés lliure a la mina i instal·lar plafons explicatius de la mineralització i sistema
d'explotació.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
35

Data

Autor Fitxa
01/09/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
LA BÒVILA

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge

Municipi
SANTPEDOR

UTM X

UTM Y
403850

Àmbit

Alçada Z
403850

403850

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Aquesta bòvila es troba situada a 1,2 km de Santpedor, des d'on s'arriba amb facilitat.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Aquesta zona està relacionada amb una explotació argilosa destinada a una antiga ceràmica (bòvila). Després de la seva
activitat industrial es va convertir en un abocador, que es va recuperar en un humedal.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Humedal

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
B
hidrogeològic
B

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
A
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
M

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres
És un espai molt didàctic per ensenyar un tipus de rec

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Local

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat

Nessitat de Protecció: No

Causes vulnerabilitat

Regulació d'accessós: No

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: No

RECOMANACIONS
És un espai molt didàctic per ensenyar un tipus de recuperació del paisatge posterior a una explotaició minera.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
36

Data

Autor Fitxa
01/09/2007

Nom del Punt
PLEC DE SANTPEDOR

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge

Municipi
SANTPEDOR

UTM X

UTM Y
405650

Àmbit

Alçada Z
4626710

310

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Aquest punt d'interès es troba a prop de la línia fèrria minera que condueix a Sallent, a 1,2 o 1,3
km de les piscines d'aquesta vila. S'accedeix a peu.

Vehicle
Difícil
Tot Terreny
Difícil
cicloturisme
Difícil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
gres argilós

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures
Plecs

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
ES tracta d'un dels plecs de direcció pirenaic més meridionals de la Depressió Geològica de l'Ebre. En el plec, tombat cap a
sud, pot veure's com la força predominant ve del Nord, dels Pirineus. Es tracta d'un plec que presenta les mateixes
característiques que el d'Artés. A 300 metres en direcció sud hi ha un altre plec menor similar.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Cap

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
M
hidrogeològic
B

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat

Paisatge

Página 108 de 121

POTENCIAL D'ÚS
Cientific
M

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta
Nessitat de Protecció: Si

Causes vulnerabilitat
Per colonització de la vegetació. Per ampliació de la carretera i destrucció del
marge.
Regulació d'accessós: No

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: No

RECOMANACIONS
Evitar modificar el marge de la carretera i la colonització vegetal, que taparia l'aflorament. Instal·lar plafons explicatius.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
37

Data

Autor Fitxa
01/09/2007

Nom del Punt
COSTA DE LA VILA

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge

Municipi
SANTPEDOR

UTM X

UTM Y
402780

Àmbit

Alçada Z
4628150

460

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Aquesta zona està ubicada a uns 4 km al nord del poble de Santpedor, molt a prop de la
urbanització del Serrat. S'accedeix sense dificultats des de Santpedor.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
gres argilós

Edat
Eocè - Oligocè
Tipus de Roques 2

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Interessant aflorament dels nivells grisos on es veu el pas de l'Eocè a l'Oligocè.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Cap

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
B

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
A

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Nacional

Paisatge
Mitjà
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
A

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
M

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta
Nessitat de Protecció: Si

Causes vulnerabilitat
Per colonització de la vegetació. Per ampliació de la carretera i destrucció del
marge.
Regulació d'accessós: No

Mesures de protecció legal: No
Mesures de Protecció Estructural: No

RECOMANACIONS
Evitar modificar el marge de la carretera i la colonització vegetal, que taparia l'aflorament. Instal·lar plafons explicatius.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
38

Data

Autor Fitxa
01/09/2007

Nom del Punt
MIRADOR DEL SERRAT

Geozona o geotop

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge

Municipi
SANTPEDOR

UTM X

UTM Y
403475

Àmbit

Alçada Z
4628390

470

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
S'accedeix a aquest indret des de Santpedor per la carretera que va fins a Castellnou del Bages.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1

Edat

Tipus de Roques 2

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
Aquest punt d'interès és un Punt d'Observació des d'on es poden observar els sectors més meridionals de la Depressió de
l'Ebre.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Excel·lent

Ús Actual:
Mirador

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
B

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
A

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Alt
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
M

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat

Causes vulnerabilitat

Nessitat de Protecció: Cap

Regulació d'accessós: Cap

Mesures de protecció legal: Cap
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
Instal·lar plafons explicatius del que s'observa.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
39

Data

Autor Fitxa
09/10/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
TURONS DE CAN VILA

Geozona o geotop
GEOZONA

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Serra de Can Vila

Municipi
ARTÉS

UTM X

UTM Y
412528

Àmbit

Alçada Z
4626241

430

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Aquest paratge es troba en una posició central de la comarca, en el pla del Bages, a 1 km a l'OSO
d'Artés. S'accedeix des del polígon industrial d'Artés, a uns 200m al Sud del poble.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
calcària argilosa margosa

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
gres

Tipus de punt

Tipus d'estructures

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
En aquest espai es pot observar un bon exemple d'inversió del relleu, en aquest cas desenvolupat a partir de paleocanals que
ocupen la part més elevada dels cims. Es poden observar els materials vermellosos de la Formació Artés (amb nivells
calcolutítics i sorrencs) de l'Eocè. Aquests paleocanals que en el passat eren els llocs topogràficament més baixos ara ocupen
els indrets amb cotes més elevades, formant els turons. Altre aspecte interessant a observar són les mineralitzacions
cupríferes associades a red-beds que hi ha a la base dels paleocanals; entre els minerals presents es troba la malaquita.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
cap

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
A
hidrogeològic
B

Tectònic
B

Geomorfològic Petrològic Miner
B
B
A

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
A
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Mitjà
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
B

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta

Causes vulnerabilitat

Nessitat de Protecció: Cap

Regulació d'accessós: Cap

Mesures de protecció legal: Cap
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
Indicar l'indret amb pannells didàctics on s'expliqui el que s'observa i com es va formar.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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DADES GENERALS
Numero Fitxa
40

Data

Autor Fitxa
09/10/2007 Claudia Mesa

Nom del Punt
RACÓ DE LA RIBERA DE COANER

Geozona o geotop
GEOTOP

DADES GEOGRÀFIQUES
Paratge
Ribera del Coaner

Municipi
SANT MATEU DE BAGES

UTM X

UTM Y
394609

Àmbit

Alçada Z
4632066

510

Croquis

Tipus d'exposició:

Dimensions:

ACCESOS
Accés
Paratge situat a 6 km al nord de Sant Mateu de Bages, des d'on no es pot accedir directament;
s'accedeix des de Súria, a uns 2 km, cap el OSO, partint de la carretera de Cardona.

Vehicle
Fàcil
Tot Terreny
Fàcil
cicloturisme
Fàcil
Senderisme
Fàcil

ESPAIS INCLOSOS
Espais inclosos

GEOLOGIA
Unitat morfoestructural
Depressió Geològic de l'Ebre
Tipus de Roques 1
calcària argilosa margosa

Edat
Eocè
Tipus de Roques 2
guix

Tipus de punt
Aflorament puntual
Tipus d'estructures
Plecs

Tipus d'estructures
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Descripció Continguts
En aquest indret es pot observar la Falla del Mig Món, un anticlinal molt asimètric, en aquest cas no fallat a diferència del
de Súria. Cap a l'est s'observa com l'estructura diapírica de l'anticlinal ha trencat els nivells estratigràficament superiors,
aflorant en la xarnel·la els nivells calcolutítics de la Fm. Artés, i en el nucli els nivells guixosos de la Fm. Súria. No arriben a
aflorar els nivells salins de la Fm. Cardona, els quals constitueixen el nucli de l'anticlinal. Aquest anticlinal és d'origen
pirenaic.

Fotografia

Fotografia

Mapa geològic:

ESTAT DE CONSERVACIÓ
Estat
Bó

Ús Actual:
Cap, marge de la carretera

VALORACIÓ PER CONTINGUT
Estratigràfic
M
hidrogeològic
B

Tectònic
A

Geomorfològic Petrològic Miner
B
A
B

Paleontològic Geoqrqueològic Històric
B
B
B

Mineralògic Geoquímic Geodinàmic
B
B
B

Altres

SINGULARITAT

VALOR PAISAGISTIC

Singularitat
Regional

Paisatge
Mitjà
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POTENCIAL D'ÚS
Cientific
M

Didàctic univer/especial
A

Didàctic pri/sec
A

Econòmic
B

Turistic
B

VULNERABILITAT
Tipus de Vulnerabilitat
Mixta

Causes vulnerabilitat
Per colonització de la vegetació es pot anar camuflant l'aflorament i en cas que
s'ampliï la carretera.
Nessitat de Protecció: Evitar que s'ampliï la carr Regulació d'accessós: Cap
Mesures de protecció legal: Cap
Mesures de Protecció Estructural: Cap

RECOMANACIONS
Buscar un mirador de l'espai i situar un cartell explicatiu.

BIBLIOGRAFIA
GALERA, A. (2005).- La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de Sal
(Cardona, Bages) y la interpretación de su historia. De Re Metallica, nº 4, pp. 39-58. Madrid
MATA LLEONART, R. et altri (2005).- Una propuesta para la ordenación territorial de la Cuenca Potásica Catalana.
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Santpedor

Font de les Tàpies

Fonollosa
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Gasolinera de Calders

Artés

Mirador del Serrat
La Bòvila

Coves del Toll

#Y

Plec d'Artés

Costa de la Vila
Callús

Moià

Barranc de Can Carrera

Plec del turó del Guix

Turons de Can Vila

Forn de Calç dels Quinqles

Calders
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada

Aguilar de Segarra

Museu de Geologia UPC "Valentí Massacahs"

#Y

#Y

Rajadell

Monistrol de Calders

Talamanca

#Y

Manresa

Forn de Ca l'Oliver

#Y

Menadre de Calders

Navarcles

Pont natural del Raval de Manresa
el Pont de Vilomara i Rocafort

#Y

Cova de la Coma d'en Vila
Sant Salvador de Guardiola

#Y #Y

Castellgalí

Forn d'Obra de Castellgalí

Mura
Sant Vicenç de Castellet

Muntanyes Ruses

Castellfollit del Boix

Castellbell i el Vilar
Marganell

Mirador del Cami a la Calsina

#Y #Y

Fonts Gran i La Mentidera
N

Monistrol de Montserrat

#Y

sense escala

Coves del Salnitre
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