
Un lloc únic al món
Muntanya de Sal de Cardona, espai d’interès natural

Visita Cardona!CATCAT
Visita Cardona!

Com arribar a Cardona
En cotxe
Carretera C-55 entre Manresa, a 32 km, i Solsona, a 19 km.

En transport públic
Línia de bus regular Alsina Graells de Barcelona a Andorra (consulteu horaris 
a www.alsa.es). Fins a Manresa, línia de Rodalies de Renfe (www.renfe.es) 
i Ferrocarrils de la Generalitat (www.fgc.cat).

Com moure’s per Cardona?
Consulteu, a l’Oficina de Turisme, el servei de taxi i el lloguer de bicicletes elèctriques.

Informació
Oficina de Turisme | Av. del Rastrillo, s/n | T. 93 869 27 98
oficinaturisme@cardonaturisme.cat |  www.cardonaturisme.cat

Reserves (grups)
Fundació Cardona Històrica | T. 93 869 24 75 | informacio@cardonaturisme.cat
De dimarts a divendres, visites guiades individuals a les 11.30 h i a les 13.30 h 
(per a grups, cal fer una reserva prèvia). Els caps de setmana i festius, visites guiades 
individuals i per a grups. Consulteu horaris de visites guiades, horaris especials de festius, 
ponts i períodes de vacances i preus a www.cardonaturisme.cat /93 869 27 98

Cardona Ticket
La millor opció per conèixer Cardona
Visita guiada al Parc Cultural de la Muntanya de Sal+Visita 
guiada al conjunt monumental del castell+visita guiada 
al Centre Històric de la Vila. 
Més informació i preus a www.cardonaturisme.cat

GPS  Latitud 41.913427   
 Longitud 1.680864

Visita 
Cardona! Què fer? On menjar? On dormir? 

Descarrega’t l’app turística de Cardona 
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Un fenomen natural únic al món 
Quaranta milions d’anys en una hora
Les sals dipositades per l’evaporació d’un mar interior van sortir a la superfície fa 40 milions d’anys i van 
formar la Muntanya de Sal de Cardona, que creix, encara, a mesura que la pluja l’erosiona. Els seus 120 
metres són només la punta d’un enorme diapir de prop de dos quilòmetres de profunditat. La visita al seu 
interior és absolutament fascinant, hi podem veure de prop les diferents formes i textures d’un mineral 
d’increïble plasticitat, així com els camins que l’aigua ha dibuixat durant mil·lennis amb el seu pas silenciós.
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L’or blanc
La sal, l’única pedra que es menja, 
un mineral desitjat des de la prehistòria
Avui considerem la sal com un simple condiment alimentari i ens oblidem de les seves més de 14.000 
aplicacions químiques i industrials. Guardem els aliments al frigorífic sense pensar que, antigament, 
l’element imprescindible per conservar-los era la sal. Per això ha estat explotada a Cardona des del neolític 
(4500 aC) i, durant l’edat mitjana, va ser la principal font d’ingressos dels poderosos Senyors de Cardona, 
els reis sense corona. El 1912, l’enginyer Emili Viader va descobrir a Cardona un mineral encara més valuós 
en aquell moment, la potassa, el nou or blanc del segle XX.

1. Accés a l’interior de la Muntanya de Sal  2 i 3. Imatges del recorregut de la visita interior 4. Mineral

Organitzem visites a mida
Individual, familiar, en grup o amb l’escola
Cardona ofereix múltiples possibilitats de visita, des de diferents itineraris, que es poden fer a peu o en bicicleta, fins a 
degustacions gastronòmiques i tasts de vins. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us recomanarem la millor opció perquè la 
vostra experiència sigui única. 
Per conèixer millor la vila i el castell, oferim la possibilitat de fer una activitat didàctica, el joc de descoberta Benvingut a Cardona, 
pelegrí! i disposem, a més, d’un projecte educatiu dissenyat expressament per a grups escolars.
Si voleu més informació sobre les visites, podeu entrar al portal turístic de Cardona, cardonaturisme.cat.



Entreu a l’interior 
de la muntanya
Durant una hora, podreu recórrer les entranyes 
del massís salí, conèixer la seva història i enten-
dre per què l’home s’ha relacionat amb aquest 
espai únic al món. El recorregut es fa a través 
de la galeria més antiga de la mina Nieves, que 
es va obrir el 1923 quan la Unión Española de 
Explosivos va comprar als ducs de Cardona el 
que durant segles va ser la seva principal font 
d’ingressos. L’interior de la Muntanya de Sal 
conté elements extraordinaris com estrats verti-
cals de diferents minerals i els seus plegaments, 
diferents coloracions fruit de l’oxidació i curioses 
formes salines formades per la interacció entre 
l’aigua i la sal que ens ajuden a entendre la 
formació d’aquesta singularitat geològica.

Transport amb vehicle especial
Des del centre d’operacions de l’antiga mina, 
us conduirem fins a la porta d’aquest viatge a 
l’interior de la sal.

Visita a l’interior
A una temperatura que durant tot l’any es 
manté a 17° C i acompanyats d’un continu de-
goteig d’aigua salada, un guia us explicarà amb 
detall tot el que hi ha i la manera com treba-
llaven en aquest lloc els miners de la primera 
meitat del segle XX. Mentre respireu la puresa 
de l’aire desionitzat per la sal, descobrireu tots 
els secrets d’aquesta muntanya única al món.

Visites especials
Visites nocturnes
En moments puntuals, el Parc Cultural 
organitza visites nocturnes a l’interior de la 
Muntanya de Sal. Podeu informar-vos sobre 
la previsió d’aquestes visites o bé reservar-ne 
una de personalitzada.

Tallers didàctics per a famílies
Us proposem unes visites dissenyades 
expressament per a famílies en què els més 
petits seran Els exploradors de la sal.

 

Lloguer d’espais
L’interior i l’exterior de la Muntanya de Sal 
són uns espais idonis per celebrar-hi actes 
singulars, recitals i esdeveniments musicals 
en directe.

Aules i tallers
Les instal·lacions de l’antic recinte de la mina 
Nieves disposen de diferents aules per fer 
tallers, xerrades, reunions o trobades.

Sales d’exposició
L’equipament compta amb sales i espais 
polivalents, sovint utilitzats per fer-hi 
exposicions, jornades, presentacions i 
ponències.

Un atractiu de pel·lícula
La Muntanya de Sal i el seu entorn han 
estat escenaris per al rodatge d’obres 
cinematogràfiques, televisives i publicitàries.

Audiovisual
Abans de sortir a l’exterior, l’ascensor del pou 
Maria Teresa es converteix en una peculiar 
màquina del temps gràcies a un audiovisual 
en què s’explica com va ser explotada la mina 
Nieves durant més de 60 anys.

Àrea museogràfica
Sota la imponent presència del castellet de 
l’antic pou Maria Teresa, hi ha una àrea desco-
berta d’accés lliure en què hi podreu consultar 
explicacions sobre la geologia, la mineralogia i 
la botànica de la Vall Salina, l’explotació de la 
sal i la potassa, l’economia que això ha generat 
al llarg dels anys i el component social de la 
mineria durant el segle XX.

Descobriu com s’ha explotat 
la sal al llarg de la història
Una visita per a tots els públics

Un indret 
emblemàtic
Visites especials 
i esdeveniments

Mapa
Instal·lacions i equipaments

Exposicions permanents 
a les instal·lacions 
de l’antiga mina
Sala de màquines 
del pou Alberto
El pou Alberto, el més profund de tots, 
funcionava com un gran ascensor per 
als treballadors de la mina. Cada viatge 
podia transportar 50 miners, en cinc 
minuts, a mil metres sota terra. L’edifici 
que contenia la maquinària d’aquest pou 
acull actualment una sala d’exposicions i 
projeccions audiovisuals.

Casa del Romero
Es tracta d’un espai per a exposicions que 
acull mostres temporals sobre temàti-
ques relacionades amb la mineria, la geo-
logia de la sal o la història de Cardona.

Memòria de les 
dones de les colònies 
mineres
Una exposició permanent recull l’experi-
ència del viatge i la integració a Cardona 
de les dones de les famílies que, vingudes 
d’arreu, van treballar a la mina i van instal-
lar-se a les seves colònies.

Maquinària del pou 
Maria Teresa
L’estructura metàl·lica del castellet és 
la icona visual de la mineria a Cardona. 
A l’interior de l’edifici de màquines s’hi 
conserva una joia de l’arqueologia indus-
trial: la maquinària del pou, dissenyada 
per Alstom als anys 20. Al soterrani hi 
trobareu una exposició fotogràfica.

5. Accés a l’interior de la Muntanya de Sal  
6. Audiovisual de la visita 7. Àrea museogràfica

8. Sala de màquines del pou Alberto  
9. Elements de l’explotació  10. Artesania de la sal  
11. Monument al miner
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Troba tot el que busques 

1. Informació, recepció i “La Botigueta”
2. Àrea museogràfica
3. Casa del Romero - Exposició 
4. Pícnic
5. La Cafeteria
 Centre d’artesania de la sal
 Exposició “Memòria de les Dones de les Colònies Mineres”

6. Inici de la visita guiada. Punt de trobada
7. Maquinària Pou Alberto - Audiovisual
8. Serveis Educatius “Educard”
9. Maquinària Maria Teresa - Exposició
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Entrada

Hora visita:
Idioma:

12 i 13. Concert del cicle Nits d’Estiu a l’interior de la Mun-
tanya 14. Tast de vins a l’interior 15. Rodatge cinemato-
gràfic als peus de la Muntanya de Sal


