1

ESPAI
GEOLOGIA
VALLCEBRE

B401

0

00

B4

C16

DINOSAURES
FUMANYA

				
				

Podeu complementar la
sortida amb la
			
visita a altres llocs
d’interès geològic de la
zona: el límit K/T d’extinció dels
dinosaures al Mirador del Telefèric, els cingles de
Vallcebre al Mirador de Capdeig, el llac de Tumí i els
jaciments de Fumanya Nord.
És molt recomanable una visita al CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DINOSAURES DE FUMANYA,
un impressionant jaciment paleontològic a cel
obert amb més de 3.500 petjades de dinosaures
de fa més de 65 milions d’anys.
També us recomanem el MUSEU DE LES MINES
DE CERCS, situat a l’antiga colònia minera de Sant
Corneli, que us ajudarà a entendre el passat miner
de l’Alt Berguedà.

MUSEU DE
LES MINES
DE CERCS
		ESPAI GEOLOGIA
VALLCEBRE
1 ·	Museu de les Mines
de Cercs
2 ·	Dinosaures Fumanya
3 · Mina Esquirol
4 · Fumanya Nord
5 · Tumí
6 ·	Mines de Coll de
Pradell
7 ·	Mirador del Telefèric
8 ·	Xaragalls
9 ·	Límit KT
10 ·	Mirador de Capdeig
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Per què hi ha muntanyes? Com
es van extingir els dinosaures?
Com es forma el carbó? Com
es crea un volcà? Per què hi ha
terratrèmols? Com i per què es
formen les fonts i els rius?
Si voleu resoldre aquests misteris i moltes altres
preguntes, visiteu l’Espai Geologia Vallcebre,
el Centre de geologia del Parc Natural del CadíMoixeró. Una instal·lació permanent a l’aire
lliure que podreu visitar quan vulgueu, situada
dins el nucli urbà de Vallcebre, i que consta de
dos espais: El passeig pel temps i L’Edat de
la terra.

EL PASSEIG
PEL TEMPS
Està situat dins del poble, amb prou feines
a 100 metres de l’espai L’Edat de la Terra, a
tocar de l’Edifici Plurifuncional i l’oficina de
turisme. És un passeig a peu de 80 metres,
en el qual recorrereu els darrers 520 milions
d’anys de la Terra. Descobrireu la història
geològica del Parc Natural del Cadí-Moixeró,
que podreu comparar amb l’evolució del
nostre planeta. Podreu tocar mostres de
roques representatives de diferents èpoques
geològiques i descobrir les principals fites en
el desenvolupament de la vida al planeta, i
entendreu el concepte de temps geològic en
contraposició a la nostra idea de temps.

L’EDAT DE
LA TERRA
Aquesta exposició està situada dins d’un
entorn privilegiat: el Parc dels Roures. Està
formada per sis grans cubs que expliquen, de
manera molt visual i i entenedora, aspectes
com el relleu, el paisatge, els processos
d’erosió, la formació del carbó, l’aigua, la
formació dels Pirineus i altres conceptes
relacionats amb la geologia de la zona.
També hi trobareu informació sobre la interessant recerca que el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) està fent a
Vallcebre des de fa més de 40 anys: els efectes de l’aigua i la pluja sobre la vegetació,
l’erosió, i el transport de sediments.

