Fa més de 36 milions d'anys, al cor geogràfic de
Catalunya, existí un mar... un mar que va
desaparèixer amb l'aixecament dels Pirineus,
en un procés que ens ha deixat espectaculars
formacions rocoses i rics recursos naturals que
han definit el paisatge, l'ocupació humana i la
societat del territori.

Recomanacions generals
Les georutes del Parc estan pensades per fer-se en cotxe i són
aptes per tota la família. Es recomana realitzar-les al llarg de dos
dies i es poden fer en ambdós sentits.

EL MAR DE LA
CATALUNYA CENTRAL

Algunes parts del Parc Geològic i Miner formen part de Parcs
Naturals o altres espais naturals protegits que compten amb una
reglamentació específica que cal respectar.

SÚRIA - SANTPEDOR - ARTÉS - CALDERS - MOIÀ

Respecteu la natura i els recursos geològics.
No llenceu deixalles.

El mar de la Catalunya Central
El nostre viatge ens transporta fins fa 42 milions d'anys,
quan aquest territori estava cobert per un mar càlid,
similar al Carib, que aquí quedava tancat formant un golf
que s'obria en direcció a l'Atlàntic, cap a l'oest.
Durant uns milions d'anys, rius cabalosos hi van formar
deltes extensos, que corresponen en part als actuals
relleus de Montserrat i Sant Llorenç del Munt, mentre que
cap a Moià, una zona costanera més tranquil la, els esculls
de corall es van poder desenvolupar plenament. En
aquells esculls de fa 38 milions d'anys és on s'han format
les Coves del Toll, en un procés que encara dura avui en
dia.
Quan el mar es va començar a enretirar empès per
l'aixecament dels Pirineus, ara fa més de 36 milions
d'anys, es va produir una intensa evaporació que va
provocar la precipitació de guixos primer (entre Artés i
Calders) i tot seguit, a la zona més profunda (Súria i
Cardona) les sals, com la sal comú (halita) i la potassa
(silvita). Finalment el mar desaparegué per sempre més
essent reemplaçat per llacs i rius, identificables en el
paisatge per les coloracions vermelloses de les seves
roques.
En aquest viatge en el temps descobrireu coves
impressionants, aiguamolls, un meandre abandonat,
forns de calç, l'espectacular falla del Mig-Món, i tot el
conjunt miner tradicional d'explotació de guix i d'extracció
activa de potassa als voltants de Súria.

Informació d'interès
És important consultar els horaris dels centres de visitants a
l'hora de planificar la ruta. Els centres ofereixen visites guiades i
material interpretatiu sobre la geologia i el patrimoni miner
d'aquests espais del Parc.
Oficina de Turisme de Súria
93 869 56 85 - www.suria.cat
Les Coves del Toll i Museu Arqueològic i Paleontològic
93 820 91 34 - www.covesdeltoll.com
Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS)
93 830 91 59 - www.cacis.cat
Consell Comarcal del Bages. Turisme
www.bagesturisme.net

Completeu la vostra ruta! Visiteu el web del
Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central
www.parcgeologic.cat
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Coordenades UTM dels espais d'interés (ETRS 89):
Falla del Mig-Món:
396.224
4.632.692
Forn de guix:
398.009
4.632.475
Aiguamolls de la Bòbila:
403.849
4.625.806
Forn de calç:
412.571
4.625.640
Museu Arqueològic i Paleontològic:
425.007
4.629.400
Meandre de Calders:
416.176
4.626.291
Coves del Toll:
429.074
4.628.332
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