
Visitar el Geoparc és trepitjar el terra d’un mar interior que va existir fa més de 40 

milions d’anys i que va desaparèixer amb l’aixecament dels Pirineus. Aquest antic 

mar ens ha deixat en herència un ric patrimoni natural i geològic que ha forjat la 

història, la gastronomia i el tarannà de la gent acollidora que hi viu. 

El 2012 el Bages, una part del Moianès i Collbató van rebre el distintiu “Geoparc 
Mundial UNESCO”, territori que treballa en un concepte holístic de protecció, 

educació i desenvolupament sostenible.

Més informació: www.geoparc.cat 
Aprofita la teva estada al Bages: www.bagesturisme.cat

El Geoparc de la Catalunya Central celebra el seu 10è aniversari i ofereix 
un Cicle d’activitats centralitzades en el Centre de Visitants del Geoparc (CVG) 
situat a Sallent (antic CAT); tot un conjunt de propostes relacionades amb el pai-
satge i la natura d’aquest territori per aprofundir en el coneixement del Geoparc. 
Activitats gratuïtes dirigides a diferents tipus de públic.

El Geoparc en BTT

Circuit d’orientació amb  
Marsi guies de muntanya

Taller de sals de colors

Conta contes amb “Geoparc, quina  
passada de temps!” (i altres contes)

Descoberta geològica de l’entorn de la  
Falla del Guix i tast de vins del Geoparc

Caminada guiada fins als Aiguamolls 
de la corbatera i tast de vins de la DO 
Pla de Bages al Mas de la Sala

Visita guiada pel barri miner  
de la Botjosa

Visita guiada a Cal Berenguer  
a Cabrianes, Sallent

La Séquia pel bosc de la sala

Descobrirem el patrimoni natural i històric 
al voltant d’un canal medieval. 

A l’indret del Bosc de la Sala, el mosaic que for-
men els boscos i camps que travessa la  
Séquia, ens permet rememorar la història del 
seu origen i gaudir d’un paisatge equilibrat i serè.

Quan? Dissabte 5 de novembre de 9:30 a 13h

Espais: Trobada i visita del Centre de Visitants 
del Geoparc, caminada guiada i tornada al CVG.

A càrrec de: Parc de la Sèquia.

Recorregut: 7,80 km. 

Públic: Caminada planera per a tots els públics.

Explora el Geoparc i descobreix els seus atrac-
tius a través del divertit repte d’orientar-te!
L’activitat consisteix en un circuit d’orientació 
que amb l’ajuda d’un mapa topogràfic (A3) 
permetrà localitzar 10 balises escampades a l’en-
torn del Centre de Visitants del Geoparc i zones 
properes al voltant de la Séquia. 

Quan? Dissabte 12 i diumenge 13 de novembre 
a partir de les 9.30h

Durada prevista 1,5 a 2 h. 

Espais:  Des de les 9:30 hi haurà muntat un 
Circuit d’orientació o Geocaching, el circuït es pot 
començar en qualsevol moment prèvia inscripció 
al Centre de Visitants del Geoparc. 

A càrrec de: Marsi guies de muntanya

Públic:  Apte per a tots els públics i ideal per fer 
en família o en grups d’amics.

Endinsa’t a un espai de cine! Una visita guiada per 
les naus, la nova turbina i el motor Diesel de vaixell 
que complementava la força hidràulica per a activar 
els embarrats i els generadors de Cal Berenguer. 
Un indret amb molt d’encant que s’ha usat en 
filmacions i videoclips, com ara, “Temps de silenci”, 
fotos d’antics vilatans/es i peces emblemàtiques; tot 
recuperat i rehabilitat per al lloguer, gravacions i ara 
visites gràcies a l’estima que li té el seu propietari, en 
Josep, i que fa retrocedir a qualsevol en el temps. La 
memòria d’un passat industrial que ens ha marcat 
com a població.

Quan? Dissabte 19 de novembre de 12h a 13.15h.

Durada: 1 h.

Espai: Cal Berenguer de Cabrianes.

A càrrec de:  Josep Gonfaus.

Públic:  Tots els públics.

Més info: Aprofita l’estada al Bages i complementa 
la visita amb la visita guiada a la Casa Torres Amat 
que es realitzarà prèviament de 10.30 a 11.30h a 
càrrec de Sallent Turisme.

05/11
Caminada guiada 

per la Séquia

06/11 
Ruta guiada en 

BTT

12/11
Circuit d’orienta-

ció en família

13/11
Circuit d’orienta-

ció en família
Taller de sals de 

colors
Conta contes 

“Geoparc quina 
passada de 

temps”

19/11
Visita de patrimo-
ni “colònia tèxtil 

Cal Berenguer de 
Cabrianes”

20/11
Visita geoturística 
“la Falla del Guix” 
i tast de vins de 
la Ruta del vi DO 

Bages

26/11
Visita de natura 
“aiguamolls de la 
Corbatera” i tast 

de vins de la Ruta 
del vi DO Bages

27/11
Visita de memòria 

històrica “barri 
miner de la 

Botjosa”

L’aflorament de la Falla del Guix és un gran talús 
d’uns 800 m de longitud que es troba seguint la 
via del tren, al sud de Sallent. Aquest recorregut 
ens apropa a la història geològica que va portar a 
la formació dels importants recursos naturals del 
Geoparc, de gran rellevància a nivell històric i social. 
Des del centre de visitants és un recorregut d’uns 
5,0 km. En acabar la caminada geològica, al recinte 
del CVG els assistents gaudiran d’un tast de dos 
vins a càrrec del Celler Sanmartí de Sallent, celler de 
la DO Pla de Bages i que té una tradició vitivinícola 
documentada des de l’any 996. Actualment aquest 
celler disposa de nou hectàrees de vinya conreada 
íntegrament en producció ecològica.

Quan?: Diumenge 20 novembre de de 9.30 a 14h, 
amb el tast inclòs.

Espais:  Inici i visita al CVG, caminada fins a la falla 
del Guix, tornada al CVG.

A càrrec de: Ferran Climent, director científic del 
Geoparc i Joan Sanmartí del celler Sanmartí de 
Sallent.

Públic: Tots els públics.

Descobrirem la flora i la fauna dels aiguamolls 
del Llobregat. En aquesta visita guiada a la Cor-
batera, ens endinsarem en aquest espai humit 
on podrem gaudir d’una variada vegetació de 
ribera i conèixer sobre la interessant fauna que 
habita en aquesta zona d’especial interès per les 
aus. Recorregut: 4 km. 
En acabar, gaudeix d’un tast de vins de 3 cellers 
de la DO Pla de Bages i un oli a càrrec del som-
melier del Mas de la Sala.

Quan? Dissabte 26  de novembre de 9.30h a 
14h amb el tast inclòs.

Espai:  Inici i vista del CVG, i després sortida amb 
cotxe fins al Mas de la Sala per fer des d’allà la 
caminada i el posterior tast de vins.

A càrrec de:  Parc de la Séquia i Mas de la Sala.

Públic: Tots els públics.

Vine a fer un recorregut d’una hora per conèixer 
la particular història d’aquest barri de petites 
cases, una de les poques colònies mineres que 
hi ha a Catalunya, situada al peu d’un runam salí. 
Farem un viatge per la història i memòria col·lec-
tiva a l’entorn de l’existència de la mina de sal, els 
processos migratoris, l’obrerisme i lluita antifran-
quista. Hi haurà la presència d’antics miners. 

Quan? Diumenge 27 de novembre de 10.30 a 
12h.

Espai: Trobada del grup al CVG i recorregut a 
peu i pel barri miner de la Botjosa.

A càrrec de: Meritxell Lladó, Sallentturisme.

Públic: Tots els públics, especialment els interes-
sats en la memòria històrica.

CICLE D’ACTIVITATS  
10 ANYS DEL GEOPARC

INSCRIU-TE AQUÍ

INSCRIU-TE AQUÍ

INSCRIU-TE AQUÍ

INSCRIU-TE AQUÍ

INSCRIU-TE AQUÍ

INSCRIU-TE AQUÍ

INSCRIU-TE AQUÍ

“Geoparc, quina passada de temps!” és el títol del 
conte que ha editat el Geoparc Mundial UNESCO 
de la Catalunya Central per donar-se a conèixer 
entre els més petits. Què passaria si un dia 
anéssim a dormir i l’endemà, quan ens llevéssim, 
haguéssim retrocedit més de 40 milions d’anys en 
el temps? A través del conte, els infants podran 
resseguir la geo-història de la Catalunya Central. 
Dues històries més arrodoneixen aquesta hora 
del conte que també ens ajuda a sensibilitzar-nos 
pel respecte al medi ambient i
els animals. 

Quan? Diumenge 13 de novembre de 12h a 13h

Espais:  Centre de Visitants del Geoparc, espai 
interior

A càrrec de: : Clara Gavaldà

Públic: : Activitat familiar recomanable a partir de 
4 anys.

Ruta fàcil i força planera arran del Llobregat, 
amb explicacions sobre la l’evolució geològica 
i l’existència de la sal, les colònies i fàbriques 
tèxtils del Llobregat, la falla de l’estació i altres 
elements vinculats al Geoparc. 

Distància: 11 km i 100 metres desnivell acu-
mulat, aproximadament. 

Quan? Diumenge 6 de novembre de 09:30 a 
13h

Durada: 3 hores.

Espais:  Trobada i visita del CVG, ruta guiada en 
BTT pel Geoparc i tornada al CVG.

A càrrec de:  Josep Valls 

Públic:  No recomanable per a infants menors 
de 12 anys (la ruta segueix trams de carreteres 
locals i vies urbanes).

Saps què son els estrats? O com es posen 
uns sobre els altres? Coneixerem tots aquests 
elements a través d’una activitat pràctica que 
consisteix a omplir pots de vidre amb sals i 
sorres de colors simulant estrats geològics. Els 
participants es podran emportar el pot com a 
record del Geoparc. 

Quan? Diumenge 13 de novembre 11h a 12h

Durada:  1 h.
 
Espais:  Centre de Visitants del Geoparc, espai 
interior

A càrrec de:  Krishna Sivillà. Monitor del Parc 
de la Séquia

Públic:  Activitat familiar recomanable a partir 
de 4 anys.

INSCRIU-TE AQUÍ

INSCRIU-TE AQUÍ

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc  
dels programes de suport al desenvolupament local”

https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/GeoparquesLACResiliencia
https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/GeoparquesLACResiliencia
http://www.geoparc.cat
https://bagesturisme.cat/
https://www.google.es/maps/place/Centre+de+visitants+del+Geoparc+Mundial+UNESCO+de+la+Catalunya+Central/@41.8043342,1.826909,13z/data=!4m6!3m5!1s0x12a4f9139819bc39:0x71aef3b4fc08638e!8m2!3d41.8043757!4d1.8969525!15sChhjZW50cmUgdmlzaXRhbnRzIGdlb3BhcmNaGiIYY2VudHJlIHZpc2l0YW50cyBnZW9wYXJjkgEOdmlzaXRvcl9jZW50ZXLgAQA?hl=es&shorturl=1
https://btiquets.com/event/10-anys-geoparc-la-sequia-pel-bosc-de-la-sala
https://btiquets.com/event/10-anys-geoparc-el-geoparc-en-btt
https://btiquets.com/event/10-anys-geoparc-conta-contes-amb-geoparc-quina-passada-de-temps
https://btiquets.com/event/10-anys-geoparc-visita-guiada-a-cal-berenguer-a-cabrianes
https://btiquets.com/event/10-anys-geoparc-descoberta-geologica-de-lentorn-de-la-falla-del-guix
https://btiquets.com/event/10-anys-geoparc-caminada-guiada-fins-als-aiguamolls-de-la-corbatera
https://btiquets.com/event/10-anys-geoparc-visita-guiada-pel-barri-miner-de-la-botjosa
https://btiquets.com/event/10-anys-geoparc-circuit-dorientacio-de-marsi-guies-de-muntanya
https://btiquets.com/event/10-anys-geoparc-taller-de-sals-de-colors

