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PROPOSTA D’AMPLIACIÓ CAP AL NORD-OEST DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC 
 

Entre el límit nord-occidental del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i la línia que va, aproximadament, de Talamanca fins a l’Angle (Manresa) 
passant per Sant Benet de Bages, la Tolega (Sant Fruitós de Bages) i les Marcetes (Manresa) hi ha una zona amb espais i elements singulars d’un interès 
naturalístic remarcable (vegeu el mapa de la pàgina següent). Entre ells trobem el tram baix de la vall de la riera de Mura amb els seus gorgs d’aigües 
transparents, els alterosos cingles que envolten el Llobregat i les petites cascades per on salten les seves aigües, els afloraments geològics rics en fòssils 
d’animals marins, el pont Foradat de les Arnaules (un pont natural d’uns 13 metres de llarg), els boscos de pinasses del nord-oest del poble de Mura, els 
bosquets d’aurons negres (uns arbres no gaire abundants i de gran bellesa a la tardor), l’albereda de l’Angle on crien els bernats pescaires i reposen els corbs 
marins, els cingles de la riera de Mura on nien els roquerols i els aiguamolls de la gravera dels Tres Salts on crien granotes i gripaus. 

La zona en qüestió pertany al Geoparc de la Catalunya Central –és especialment rica en elements d’interès geològic– i a la denominació d’origen Pla de Bages. 
Inclou Món Sant Benet, que és un complex cultural, turístic i de lleure que es va crear al voltant del monestir de Sant Benet de Bages i és propietat de la 
Fundació Catalunya la Pedrera. Inclou també una part de l’Anella Verda de Manresa i les Pintures rupestres de les Brucardes. També destaca per l’abundància i 
varietat de construccions de pedra seca. Entre aquestes són especialment notables les tines enmig de les vinyes dels Tres Salts, la del Llobregat i les del tram 
inferior de la riera de Mura. En aquest tram, la riera de Mura rep el nom de riera de Sant Esteve, perquè passa per Sant Esteve de Vila-rasa. 

Per la mateixa zona passen els camins GR3 i GR4, el Camí del Llobregat GR 270, el Camí Català de Sant Jaume i el Camí Oliba. Aquests dos últims camins 
coincideixen quan discorren pel Bages. 

Les entitats .... proposem que la zona esmentada passi a formar part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, pel que acabem d’exposar, per protegir-
la, gestionar-la i donar-la a conèixer i per promoure-hi el turisme cultural i de natura respectuós amb el medi. Aquesta proposta també té com a objectiu 
augmentar la diversitat biològica, geològica i paisatgística del Parc. Les mateixes entitats proposem també que Món Sant Benet esdevingui la “porta nord-
occidental” del parc natural esmentat (creació d’un centre d’interpretació del Parc i d’un jardí botànic dedicat a la seva flora i vegetació, oferiment d’excursions 
guiades i altres activitats didàctiques centrades en el Parc, etc). 

La superfície delimitada per la línia vermella del mapa de la pàgina següent constitueix una proposta provisional i poc precisa d’ampliació del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac que afecta els termes municipals de Mura, Talamanca, el Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles, Sant Fruitós de Bages i 
Manresa. Dins d’aquesta superfície, quedarien fora de la zona d’ampliació el poble de Mura i el seu entorn més proper i la zona d’explotació de la pedrera de 
Sant Esteve de Vila-rasa (Talamanca). Com ja s’ha dit, la proposta esmentada és provisional, la qual cosa significa que està oberta a modificacions proposades 
per entitats públiques i privades i per particulars. En aquest sentit, Bages Biodiversitat, que és una associació que té com a objectiu l’estudi i la gestió del medi 
natural del Bages, ha proposat que la zona d’ampliació inclogui també una part de la conca de la riera de Calders (terme municipal de Calders). La distància 
mínima que separa el monestir de Sant Benet de Bages del límit del Parc Natural és de poc més de 4 km. Aquesta dada pot ajudar a fer-se ràpidament una idea 
de les dimensions de la zona d’ampliació proposada provisionalment, la superfície de la qual es troba al voltant dels 32 km2.   

http://www.geoparc.cat/
https://dopladebages.com/
https://monstbenet.com/ca/mon-sant-benet/
https://www.santfruitos.cat/ambits/turisme-i-lleure/que-visitar-2/pintures-rupestres
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tines_enmig_de_les_vinyes_de_les_valls_del_Montcau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_de_Sant_Esteve_de_Vilarasa
https://ca.wikipedia.org/wiki/GR_3
https://ca.wikipedia.org/wiki/GR_4
https://grsdecatalunya.blogspot.com/p/gr-270-cami-del-llobregat.html
http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/publicacions/documents/arxius/CSJ-tram-Artes-Manresa_ca.pdf
https://www.camioliba.cat/
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ESPAIS EXCLOSOS DE LA PROPOSTA D'AMPLIACIÓ

PROPOSTA PROVISIONAL D'AMPLIACIÓ CAP AL NORD-OEST DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC

ESPAI INCLÒS A LA PROPOSTA D'AMPLIACIÓ (39 km²)
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