
LES COVES DEL PARC

COLLBATÓ - MANRESA - CALDERS - MOIÀ

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.

GEORUTA NÚMERO 2

PARC GEOLÒGIC I MINER

DE LA CATALUNYA CENTRAL

Aquesta georuta s'endinsa a les profunditats del Parc 

aprofitant les magnífiques coves existents al territori.

Les Coves del Salnitre, amb galeries plenes d'elements de 

gran bellesa i d'història, s'han format dins els 

conglomerats de la muntanya de Montserrat.

Les Coves del Toll, conegudes com el Palau de la Fauna del 

Quaternari per les restes d'animals i d'homínids que s'hi 

han trobat, són formades a l'interior d'unes calcàries que 

fa 38 milions d'anys eren uns esculls plens de vida en un 

mar càlid. 

"La Cova", una balma situada sota la Seu de Manresa, és 

on St. Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de 

Jesús, hi passà onze mesos decisius de la seva vida i d'on 

en sortí el seu "Llibre d'exercicis espirituals". 

Altres espais d'interès com ara el Museu de Geologia 

Valentí Masachs a Manresa, el Museu Arqueològic i 

Paleontològic de Moià, l'interessant Centre d'Art 

Contemporani i Sostenibilitat (CACIS) situat a l'entorn 

d'uns antics forns de calç i el meandre de Calders 

completen aquest viatge per l'interior del Parc.

Vine i descobreix-lo!

Les coves del Parc

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.

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.

Respecteu la natura i els recursos geològics.

No llenceu deixalles.

Recomanacions generals

                 

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.

Les Coves del Salnitre  
93 777 90 76 - www.collbato.cat/turisme.htm

Les Coves del Toll i Museu Arqueològic i Paleontològic 
93 820 91 34 - www.covesdeltoll.com

Museu de Geologia Valentí Masachs de la UPC i Rutes 
geològiques per Manresa 
93 877 72 41 / 93 877 72 00 - www.geomuseu.upc.edu

Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS) 
93 830 91 59 - www.cacis.cat

Consell Comarcal del Bages. Turisme 
www.bagesturisme.net 

Informació d'interès

Completeu la vostra ruta! Visiteu el web del 

Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central 

www.parcgeologic.cat



Coves del Salnitre. Collbató

La Cova. Manresa

Museu de Geologia Valentí Masachs de la UPC. Manresa

Forn de calç (espai CACIS). Calders

Meandre de Calders. Calders

Museu Arqueològic i Paleontològic. Moià

Coves del Toll. Moià

La Falconera. Mura
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Panell interpretatiu

Centre amb activitats/instal·lacions aptes 
per discapacitats

Coordenades UTM dels espais d'interés (ETRS 89):

Forn de calç: 412.571  4.625.640

Museu de Geologia Valentí Masachs: 402.669  4.621.514

La Cova: 402.843  4.619.777

Coves del Salnitre: 403.060  4.603.360

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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