Setmana dels Geoparcs Europeus
Geoparc de la Catalunya Central
Del 23 de maig al 8 de juny de 2013
El Geoparc de la Catalunya Central celebra la Setmana dels
Geoparcs Europeus, uns dies en els que tots els Geoparcs
d’Europa conviden als ciutadans a descobrir el patrimoni
geològic mitjançant diverses activitats.

Segueix totes les
activitats a
#setmanageoparcs

El Consell Comarcal del Bages, juntament amb les entitats
implicades en el projecte (Súria, Moià, Cardona, Sallent i Collbató, els Parcs Naturals de Montserrat i Sant Llorenç del Munt
i l’Obac, i la UPC de Manresa) us convida a gaudir de les nombroses activitats que oferim durant aquests dies.
Agraïm la col•laboració de:

www.geoparc.cat

Institució Catalana d’Història Natural, Fundació Catalunya –
La Pedrera, Delegació Bages-Berguedà del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya, Parc de la Sèquia – Aigües de Manresa,

GeoParc de la Catalunya Central
Consell Comarcal del Bages
Muralla de Sant Domènec, 24 - 08241 Manresa
Tel. 93 693 03 50 - info@geoparc.cat

Els jubilats de les Guixeres de Súria, Empresa de guiatges en
bicicleta Mbici, Denominació d’Origen Pla de Bages.
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Agenda de la setmana
Dijous 23 de maig
20.00h Obertura oficial de la Setmana de Geoparcs Europeus.
Amb la intervenció del President del Geoparc, Joan Vinyes,
amb la conferència “El turisme sostenible passa pel geoturisme”?
20.30h Presentació de la segona edició del Llibre “Elements i
Recursos Minerals: aplicacions i reciclatge”, Museu de Geologia Valentí Masachs, editat per Zenobita.
Entrada lliure. Auditori Plana de l’Om de la Fundació CatalunyaLa Pedrera. C/ Plana de l’om, 5. Manresa. Informació: Consell
Comarcal del Bages. Tel. 936930383 turisme@ccbages.cat

Divendres 24 de maig
19.00h Conferència “Gestió d’un Parc Natural”. A càrrec de
Jordi Calaf, tècnic del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, coneixerem Què vol dir? Què implica? Quins són els
reptes de futur?
Entrada Lliure. Centre d’interpretació de l’Oli. Plaça Can Ponis
s/n. Collbató. Informació: Oficina de Turisme de Collbató. Tel.
937779076

Dissabte 25 de maig
10.00 h Descoberta de Les Guixeres de Súria. Itinerari guiat
per a conèixer aquest indret del Geoparc on s’hi concentren
restes de diferents estructures que permeten endinsar-nos en
el procés d’extracció i producció de l’anomenat guix de Súria,
del que se’n té notícia d’explotació des del segle XI. Guiatge
a càrrec de l’estudiós Albert Fàbrega i Enfedaque. S’estrenarà
un camí circular entre els diferents forns, obert pel grup de
voluntaris per a la salvaguarda del patrimoni “Els Jubilats de
les Guixeres”.

Diumenge 26 de maig

Entrada lliure. Auditori Plana de l’Om de la Fundació Catalunya-

10.00h La Sèquia, un camí a través de la geologia del Geoparc.
Itinerari guiat per l’entorn de la Sèquia al llarg del qual descobrirem algunes les unitats geològiques més importants del Geoparc, com la falla del guix o la plana al•luvial del Llobregat, així
com alguns paratges naturals desconeguts com l’aiguabarreig
de la Corbatera.

La Pedrera. C/ Plana de l’om, 5. Manresa. Informació: Consell

Centre de Visitants del Parc de l’Agulla. Preu: 6 euros/persona
Informació i inscripcions: Centre de visitants del Parc de la
Sèquia. Tel. 93 877 22 31 cvisitants@parcdelasequia.cat

11.00h Itinerari guiat Història geològica del massís de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac (des de l’eocè fins l’actualitat). Coneixerem la seva formació amb altres unitats del relleu català (depressió central, prepirineu...); així com altres massissos
d’origen similar (Sant Sadurní-Cingle de Gallifa, Montserrat,
Montsant...). El pinyolenc o conglomerat: la seva composició,
disposició, compactació. L’erosió, agents erosius, tipologia de
conglomerat, diàclasis, formacions singulars...
Oficina del Parc al Coll d’Estenalles.
Informació i inscripcions: Casa Nova de l’Obac. Tel. 937 855 461 i
937 435 468 p.santllorenc.obac@diba.cat
Aquesta sortida requereix una certa preparació dels participants
per anar per la muntanya.

Dijous 30 de maig
20.00h Conferència “L’enoturisme, una oportunitat pel Bages”, a
càrrec de Lluis Tolosa, sociòleg i escriptor. En acabar, Tast de vins
de la Denominació d’Origen Pla de Bages.
Lloc: Sala d’actes de la delegació del Bages-Berguedà del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya. c/ Arquitecte oms, 5. Manresa (Casa
Lluvià). Informació i inscripcions: Places limitades, cal reserva
prèvia al Consell Comarcal del Bages. Tel. 936930383 turisme@
ccbages.cat

Inscripcions: És una activitat lliure i sense inscripció prèvia. L’accés a Les Guixeres es farà en cotxes personals dels assistents,
des de la Casa de la Vila fins a Sant Pere del Puig (2 km). D’aquí
començarà l’itinerari guiat, d’una hora i mitja de recorregut a
peu, per zona de bosc amb poca dificultat.

Dissabte 1 de juny
17.00h Sortida guiada pels nous camins de Collbató. Visita a La
Font de la Salut i el Mas Roig.
Entrada lliure. Lloc de trobada: Plaça de l’Era, Collbató.
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme de Collbató. Tel.
937779076

Divendres 7 de juny
20.00h Conferència “Reconstruint l’ambient dels darrers dinosaures Pirinencs”, a càrrec del Dr.Josep Marmi, Institut Català de
Paleontologia. Organitza: Institució Catalana d’Història Natural
(ICHN)
Entrada lliure. Auditori Plana de l’Om de la Fundació CatalunyaLa Pedrera. C/ Plana de l’om, 5. Manresa. Informació: Consell
Comarcal del Bages. Tel. 936930383 turisme@ccbages.cat

Dissabte 8 de juny
10.00h Itinerari guiat en bicicleta “La geologia de Manresa”. Sortida en bicicleta guiada per l’empresa Mbici en col•laboració amb
la direcció científica del Geoparc per donar a conèixer la geologia de la ciutat de Manresa.
Lloc: Punt de trobada Mbici. Preu: 10 euros (2 euros addicionals
per lloguer de bicicleta). Informació i inscripcions: Mbici. Tel.
938725828 – 629321760 mbici@mbici.cat

11.00h Taller de demostració de foc i talla de sílex al Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià.
12.00h Inauguració del mòdul tàctil de paleontologia per invidents al Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià.
Entrada lliure. Lloc: Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià

Lloc de sortida: Casa de la Vila de Súria
Durada total: Unes dues hores.

Comarcal del Bages. Tel. 936930383 turisme@ccbages.cat

Informació i inscripcions: Coves del Toll. Tel. 938209134.

Divendres 31 de maig
20.00h Conferència “Els fòssils del Bages”.
A càrrec de Josep Biosca, Museu de Geologia Valentí Masachs
Organitza: Institució Catalana d’Història Natural ( ICHN)
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I durant tots els dies 25% de descompte en la teva entrada al
Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, presentant
aquest fulletó o el programa de la setmana que trobaràs a la web
www.geoparc.cat.

