
El Centre Cardona Medieval. 

La porxada d'en Soler. 

de sals potàssiques i el seu
interès pel que feia a la
indústria química. 
L’any 1923, Unión Española
de Explosivos S.A comprava
els drets sobre el Salí i
només dons anys després, en
1925, endegava un projecte
que contemplava l’obertura
d’una nova mina i d’altres
equipaments amb una inversió
de 19,5 milions de pessetes.

Mina Nieves 
L’any 1926, s’iniciaven els tre-
balls dels pous i al 1929 la
nova mina ja era una realitat
en una activitat que es va per-
llongar per espai de seixanta-
un anys fins el setembre de
1990. Aleshores, de l’interior
de la terra s’havien extret
37.874.843 tones de mineral i
l’explotació havia assolit els
1.308,7 m de profunditat.

La Minilla
Aquesta és l’única galeria que
ara resta oberta al públic. Els
seus orígens s’han de cercar en
la investigació inicial feta a la
dècada de 1920 a la recerca 
de les sals potàssiques. 

Després, va ser utilitzada com a
galeria de ventilació de la mina.
Ara, un cop cessada l’explota-
ció, el seu itinerari reformat i
ampliat respecte del seu traçat
original ens permet la visita a
l’interior del massís salí.
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La Muntanya de Sal

La Muntanya de Sal, també anome-
nada de la Sal Roja, se situa en l’ex-
trem occidental del Salí i és la
manifestació més espectacular de
la dinàmica geològica que es dóna
en aquest espai. El diàpir de
Cardona i el fenomen de creixe-
ment vertical de la sal.
Circumstància aquesta que ja va
ser observada 2.000 anys enrera
pel cònsol romà Marc Porci Cató.

L’activitat preindustrial del Salí
Les característiques geològiques
del Salí han fet que l’home s’hagi
aprofitat d’aquest recurs mineral
des del Neolític amb uns sistemes
d’explotació a cel obert que es van
mantenir al llarg del temps, només
alterats per la introducció de la
pólvora en el segle XVIII i l’obertu-
ra del Pou del Duc, la primera mina
subterrània, l’any 1900.

La potassa i l’explotació industrial

Aquesta realitat es va capgirar
l’any 1912 amb el descobriment

El Parc Cultural de la Muntanya 
de Sal 
La visita al vell recinte de Mina
Nieves (1926-1991) i al parc cultu-
ral endegat entorn les seves ins-
tal·lacions, ens ofereix la
possibilitat de conèixer els aflora-
ments salins de Cardona i el singu-
lar patrimoni que fan d’aquest
indret un lloc únic en el món. Deu
anys després del cessament de
l’activitat minera, la geologia, la 

minerologia, la botànica i la histò-
ria tenen aquí un punt de trobada
en el context de l’explotació que
l’home ha fet d’aquest mineral
durant més de 6.000 anys.

El Salí
Els afloraments de sal es localitzen
dins una depressió del terreny amb
forma d’el·lipsi allargassada, cone-
guda abans com el Salí i més
modernament com la Vall Salina.
Amb una llargària de 1.800 m i una
amplària de 600, aquesta vall aple-
ga un ampli ventall d’elements
patrimonials que van des de la sin-
gularitat geològica de la
Muntanya de Sal i una botànica
específica amb plantes halòfites
adaptades al medi salí fins al valor
arqueològic de les antigues sali-
nes, extensible al recinte de Mina
Nieves. Una riquesa natural i mate-
rial que l’ha feta mereixedora de
ser inclosa dins el Pla d’Espais
d’Interès Natural de Catalunya.

El temple parroquial de Sant
Miquel

Situat a la banda de mig dia del
Mercat, els seus orígens s’han de
cercar en un antic temple romànic
sota l’advocació de Sant Pere i
Sant Miquel del qual resta només
l’antic campanar. A partir de 1320,
s’inicià la construcció de l’actual
nau gòtica i la casa rectoral, en un
treball que es va perllongar durant 
dècades fins la seva consagració
en l’any 1397. El resultat de les 
obres fou una bella i amplia esglé-

sia gòtica de 50 metres de llarg
per 13,5 d'ample i 18,5 d'alçària, de
nau única, amb àbsida poligonal de
set costats i de la mateixa ampla-
da de la nau, amb deu capelles
laterals entre els contraforts. En
els segles següents l'obra original
va patir diferents reformes, entre
les quals cal destacar la construc-
ció de la cripta dels Sants Màrtirs
(any 1524), l’actual cobriment mit-
jançant volta de pedra que és obra
del segle XVI, o les ampliacions
barroques fetes en l'àrea del
cementiri parroquial a partir de l'o-
bertura de la façana de migdia
(segles XVII-XVIII). A destacar la
talla de la Mare de Déu del
Patrocini (segle XIV) que presideix
el presbiteri, així com els gòtics
retaules de les capelles laterals.
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Així, les cases del seu entorn s’aple-
gaven els diferents serveis públics
com ara l’hospital de Pobres (fundat
l’any 1083), la batllia o residència del
batlle senyorial, la carnisseria del
Crestó i el forn jussà sota la porxada
d’en Soler (segle XIII-XIV), on ara
s’encabeix la nova seu del museu-
col·lecció de sal Josep Arnau. Amb el
pas dels segles, aquesta plaça va
perdre protagonisme a favor d’al-
tres espais públics de la vila com el
Firal, raó per la qual va passar a ano-
menar-se com la plaça de les Cols o
de Santa Eulàlia, per la capella basti-
da annexa a l’hospital en l’any 1347.

La plaça del Mercat
A través de l’antic passatge de
l’Hospital accedirem al carrer els
germans Escasany (l’antic carrer
Major del Mercat, dedicat l’any
1924 a dos indians locals que
sufragaren les escoles públiques
de la vila), des d’on prendrem
direcció vers la plaça del Mercat.
Els seus orígens responen al mer-
cat que se celebrava davant les
portes del temple romànic de Sant
Miquel i la progressiva concentra-
ció d’habitatges a l’entorn de la
seva àrea de cementiri. Entre els
segles XII i XIII, l’abat i els canon-
ges de Sant Vicenç del castell pro-
cediren a parcel·lar l’àrea de
sagrera que envoltava Sant Miquel
sota l’impuls dels operaris i merca-
ders que volien establir-se a la vila
i el seu mercat. A destacar l’estruc-
tura porxada de l’illa de cases nord
(una estructura diacrònica bastida
i reformada entre els segles XII-XX)
i la casa dels Rovira amb pati cen-
tral i claustre (segle XVI).

El baluard de Sant Carles
El següent és el baluard de Sant
Carles, altrament dit de la Muralla,
per tallar-se aquí l’antiga muralla
gòtica que des del castell tancava
la vila. Encara avui podem observar
les seves restes amb les despulles
d’una torra superposada al llenç de
la muralla, en primer terme, i un
poc més avall la bestorra original
coneguda com la torre d’en Besora
o de les Bruixes.

El baluard de Santa Maria
Després trobarem el baluard de
Santa Maria, anomenat també
baluard del Nord
o del Sant
Crist, per la
imatge que
hi ha en un
dels seus
flancs amb
la inscripció
«Año 1693
Por el mes
de junio».

Així mateix, en el seu flanc orien-
tal hi ha una altra inscripció ons
se’ns diu: «Baluarte de Santa Maria
que por orden del Excelentísimo
Señor Duque de Medina Sidonia,
Virey y Capitan General de este
Principado. Governador de esta
villa y castillo, el sargento mayor
Don Pedro de Avila. Delineo y diri-
gio el capitan Don Pedro Borraz,
yngeniero militar. Año MDCXCIII».

Camí rodat, porta de socors, el
Bonete i el baluard de Sant Vicenç 
L’accés rodat a la fortalesa es feia
mitjançant l’antic camí de socors
que es va obrir a la darreria del
segle XVIII com alternativa al
camí cobert. La seva funció era
facilitar l’entrada dels carruatges

El camí cobert 
Des de l’esplanada superior dels
baluards ens adreçarem vers el camí
cobert que és el nom que rep l’antic
camí de ferradura que enllaçava el
castell amb la vila. La seva configu-
ració respon a les obres dutes a
terme als anys 1737, 1794-95 i en
especial al 1826-28. El seu traçat
discorre per la vessant meridional
de la muntanya, a través de rampes
amb una forta pendent sostingudes
per murs construïts en talús, dispo-
sades en ziga-zaga, empedrades i
esglaonades. La seva designació res-
pon al fet que el seu traçat resta
defensat o cobert amb les bateries
dels baluards de Sant Sebastià, la
Casamata, Sant Josep i Sant Llorenç,
amb els respectius cossos de guàr-
dia i espitlleres per la fuselleria.

La Casamata

Des del camí cobert arribarem a la
bateria coberta o Casamata. Aquest
búnquer ja existia al segle XVIII, si
bé que la construcció 
actual es va realitzar en el decurs de
la Guerra del Francès, entre els anys
1811 i 1813. Consisteix en un reduc-
te cobert amb volta a prova de bom-
bes, amb capacitat per a cinc peces
de calibre gruixut amb les seves res-
pectives troneres, dues en direcció a
les salines i les tres restants en
direcció a les alçades de la Pietat.
Des d’aquí i en direcció descendent,
creuarem la primera portalada del
camí cobert, mitjançant el qual tras-
passarem l’anell dels baluards del
recinte inferior per iniciar la baixada
pel camí cobert en direcció al semi-
baluard de Sant Sebastià. 

El baluard de Sant Josep
Quan portem poc més de 100 m
ens trobarem el cos de guàrdia
més important del camí, al cos-
tat del qual encara podrem
observar els encaixos de la sego-
na porta. La funció d’aquest cos
de guàrdia era defensar l’entrada
meridional des del fossat i el
baluard de Sant Josep (altrament
anomenat del Tambor), situat
pocs metres més avall amb la ter-
cera portalada del camí.
Traspassada aquesta, i a poc

més de 30 m, trobarem la quarta
portalada, bastida amb un arc de
mig punt i encapçalada per un
mur amb espitlleres per a la fuse-
lleria. Si us fixeu, des d’aquí
estant podem observar com les
troneres de les bateries de la
Casamata i del semi-baluard de
Sant Sebastià cobreixen el nostre
itinerari. D’aquí la designació de
camí cobert emprada per la ter-
minologia defensiva. Igualment,
val la pena que us fixeu com
algunes de les portes del camí
preserven encara avui l’encaix
per als ponts llevadissos amb els
forats a la llinda superior per als
respectius contrapesos.

El centre Cardona Medieval 
Emplaçat a la plaça de la Fira, sota
les voltes d’Aimines, tot just
davant de l’Ajuntament, aquest
centre facilita la interpretació his-
tòrica de la vila. Una exposició per-
manent amb facsímils dels 

privilegis i altres documents com
ara la Carta de Població del 986, i
un audiovisual sobre la família
Rovira i la seva casa del Mercat, us
expliquen la gènesi i evolució de la
vila del castell de Cardona des dels
seus orígens fins a la construcció
del seu recinte emmurallat. Així
mateix, oferta un itinerari guiat
pels llocs de més interès, amb la
visita dels principals elements
arquitectònics i la seva lògica dins
l’urbanisme medieval.

La plaça de la Fira
Àrea fora muralles del nucli primi-
geni de la vila que acollia les fires
amb caràcter anual que, ateses les
seves característiques, requerien
de més espai. La fesomia, però, d’a-
quest sector es va capgirar amb la
construcció del nou temple de
Sant Miquel i l’eixamplament
urbanístic de la vila. Entre 1350 i 

que transportaven l’artilleria, els
queviures i d’altres auxilis que
s’haguessin de menester en cas
de setge. Malauradament, part
d’aquesta antic vial i dels cinc
portals que custodiaven el seu
traçat, van ser malmesos arran
l’obertura de l’actual carretera
d’accés al castell.
Des d’aquí ens guiarem per la
carretera per dirigir-nos a les
esplanada superior dels baluard
de Sant Pere (també dit La Garita
del Diable o, només, del Diable,
en relació amb el pont Nou o del
Diable, una construcció inacabada
dels segles XIV-XV que se situa
als seus peus en el riu Cardener).
Un cop arribats, prendrem camí
per sota la capçalera del temple
de Sant Vicenç i el seu baluard
del Cementiri, des d’on podrem
contemplar des de lluny les des-
pulles del Bonete, un fort o
reducte avançat que es va cons-
truir a la darreria del segle XVII i
principi del XVIII, amb l’objectiu

de cobrir la vessant nord-est de la
muntanya, amb una pendent suau
i per tant també factible de ser
atacada. 
Una mica més al sud podrem
observar el baluard de Sant Vicenç,
també dit dels Canonges (per
situar-se tot just per sota de l’es-
glésia de Sant Vicenç i la casa
comuna o dormitoris dels mem-
bres del Capítol de canonges) o de
la Coromina (pel seu domini visual
sobre aquest nucli, situat vora el
meandre del Cardener, l’origen del
qual es deu als antics molins que
l’Almoina conventual posseïa aquí
arran la donació dels vescomtes de
Cardona feta l’any 1083.
En darrer terme, ens dirigirem
vers l’aparcament ubicat a les
esplanades dels baluards del
Cavaller i Sant Carles per prendre
direcció amb el vostre medi d’au-
tomoció vers la vila i el seu cen-
tre històric, declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional.

El fossat
Un cop més avall, prendrem direc-
ció a la dreta per pujar per unes
escales que ens portaran fins el
fossat sense vall excavat que cir-
cumval·la la corona dels baluards
per la seva part inferior. La seva 

funció era la de mantenir allunyat
a l’enemic i impedir que aquest
excavés mines de pólvora sota els
murs. Més enllà d’aquí ja tenim el
glacis o vessant escarpada de la
muntanya del castell.

El baluard del Cavaller
Des d’aquí envoltarem la corona de
baluards per la seva base. El primer
bastió a localitzar és el baluard del
Cavaller, altrament anomenat de
Sant Ambròs o de Santa
Magdalena, en memòria d’una
antiga capella gòtica que havia
existit als peus de la muntanya del
castell (enderrocada l’any 1820). A
ressenyar la verticalitat dels murs
dels respectius flancs, sobre els
quals destaca la figura de la garita
que acollia al sentinella de guàrdia.
De planta hexagonal
rematada amb
una cúpula, la
seva obra
combina el
treball de la
pedra escaira-
da en la seva
basamenta,
flancs i cobri-
ment amb l’o-
bra cuita en
els respectius
costats.

1450 havia d’esdevenir la plaça
major de la vila dins els nous con-
ceptes de l’urbanisme baix medie-
val. Aleshores ja s’haurien bastit la
majoria de les cases amb porxos
que envolten i delimiten la plaça
pel sector de ponent. El millor
exponent, però, de l’adveniment
del Firal com a epicentre modern
de la vila és l’edifici de
l’Ajuntament (l’antiga casa dels
Santpedor (segle XIV) comprada
l’any 1629 de com a nova seu del
Consell comunal). La seva actual
fesomia neorenaixentista respon a
les reformes dutes a terme entre
1940-44, segons projecte de l’ar-
quitecte Adolf Florensa. A tocar
seu, la façana modernista del
Casino Unió Cardonense (1916),
bastit segons projecte de l’arqui-
tecte Domènec Sugrañes.

La plaça de Santa Eulàlia
A través del carrer homònim de la
Fira, a l’entorn del qual s’apleguen
notables mostres d’arquitectura
civil d’època gòtica, renaixentista i
barroca, ens atansarem vers la 
plaça de Santa Eulàlia. Els seus orí-
gens rauen en la cruïlla dels tres 

camins principals que arribaven
fins als peus del castell a la recerca
de la pujada d’accés a la fortalesa.
La parcel·lació i edificació dels
terrenys situats a banda i banda
dels tres vials havia de comportar a
mitjan segle XI la gènesi urbanísti-
ca de la vila del castell amb la pos-
terior definició d’aquest espai com
la plaça central del nou nucli urbà.
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ITINERARIS AL VOLTANT DEL CASTELL DE CARDONA
EL CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE CARDONA ÉS EL
RESULTAT DE LA NECESSITAT DE CONTROLAR L’ACCÉS A LA SAL 
QUE AQUÍ AFLORAVA SOBRE LA TERRA. UNA DOBLE REALITAT, SAL I
CASTELL, QUE ES CONJUGA AMB LA VILA DE CARDONA, IDENTIFICA-
DA AMB L’ACTUAL CENTRE HISTÒRIC DE LA POBLACIÓ. A CONTI-
NUACIÓ, US PROPOSEM LA VISITA DELS PRINCIPALS ELEMENTS
D’INTERÈS QUE INTEGREN EL TRINOMI CONFORMAT PEL CASTELL,
LA SEVA VILA I ELS AFLORAMENTS SALINS.

El castell i canònica de Sant Vicenç
de Cardona
El conjunt monumental del castell
resta integrat per elements diver-
sos, estructurats en tres recintes,
cadascun d’ells amb una cronolo-
gia diferenciada. El recinte supe-
rior es correspon, meitat per
meitat, a ponent amb el castell
medieval i a llevant amb el recinte
claustral de Sant Vicenç. Una dis-
posició de l’espai que respon a la
donació feta l’any 1040 pels sen-
yors de Cardona a favor de l’esglé-
sia de Sant Vicenç de la meitat de
la muntanya del castell.

La corona de baluards
Els recintes intermedi i inferior
consisteixen en la corona de
baluards que envolta tota la mun-
tanya del castell amb un total de
set bastions amb els respectius
terraplens i esplanades. La seva
disposició actual és el resultat
final de les obres de fortificació
iniciades a la dècada de 1690 i con-
closes del tot cent anys després,
quan la Guerra Gran (1793-95) i la
Guerra del Francès (1808-14). Dels
set bastions, només quatre tenen
forma de pentàgon, mentre que la
resta es disposen segons les condi-
cions del terreny. Els seus murs
frontals poden arribar a tenir 4 m
de gruix i tots plegats sumen unes
cent boques de foc.
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© A. GALERA

La Casamata i els baluards del Cavaller, Sant
Carles i Santa Maria. 

© A. GALERA

Els baluards des del glacis de la muntanya.

© FOTOGRAFIA BOIXADERA

Una de les garites de guàrdia. 

© A. GALERA

© FOTOGRAFIA BOIXADERA

La plaça de la Fira. 

© ARXIU HISTÒRIC DE CARDONA

El desmuntatge de les bateries dels baluards a
la dècada de 1890.

© CENTRO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, CARTOTECA HISTÒRICA

Planta del castell amb la corona de baluards en
l'any 1733.

© A. GALERA

© FOTOGRAFIA BOIXADERA

Les porxades del Mercat. 

© FOTOGRAFIA BOIXADERA

Capçalera del temple parroquial de Sant Miquel
amb el presbiteri i la nau central. 

Parc Cultural

© ARXIU HISTÒRIC DE CARDONA

Retrat eqüestre de Pere
Antoni d'Aragó (1611-1690),
vuitè duc de Cardona.

© ARXIU HISTÒRIC DE CARDONA

Segell amb la figura a
cavall del vescomte Ramon
Folc V (1241-1276), vuitè
vescomte de Cardona. 

© A. GALERA

La Muntanya de Sal.

© A. GALERA

© ARXIU HISTÒRIC DE CARDONA

L'explotació de la potassa suposà la industria-
lització del Salí. 

© A. GALERA

Imatge del Sant Crist que existeix en el flanc
de llevant del baluard de Santa Maria.

EL CASTELL DE CARDONA EL CENTRE HISTÒRIC DE CARDONA LA MUNTANYA DE SAL

© ARXIU HISTÒRIC DE CARDONA

Interior de la Minilla. 
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CASTELL I CANÒNICA DE SANT VICENÇ 
DE CARDONA
Visites concertades
Les visites comentades per guies especialitzats 
s’ofereixen a grups i escolars.

Horaris
De dimarts a diumenge:
De l’1 d’octubre al 31 de maig:
de 10 h a 13:30 h i de 15 h a 17:30 h.
De l’1 de juny al 30 de setembre:
de 10 h a 13:30 h i de 16 h a 18:30 h.
La taquilla i l’entrada es tanquen 30 minuts 
abans del límit horari.

No es pot visitar
• Tots els dilluns no festius
• Els dies 1 i 6 de gener, 25 i 26 de desembre

Dies d’entrada gratuïta
• Tots els dimarts 
• 23 d’abril (Sant Jordi)
• 18 de maig, Dia Internacional dels Museus
• 11 de setembre (Festa Nacional de Catalunya)
• Jornades Europees del Patrimoni

CENTRE CARDONA MEDIEVAL
Plaça de la Fira, s/n
08261 Cardona
Telèfon d'informació: 938 692 475
Telèfon de reserves: 902 400 475
http://www.salcardona.com
Horaris: De dimarts a divendres prèvia reserva:
dissabtes d’11 a 14 i de 16 a 19 h
diumenges d’11 a 15 h / festius a consultar

PARC CULTURAL DE LA MUNTANYA DE SAL
Carretera de la Mina, s/n   
08261 Cardona
Telèfon d'informació: 938 692 475
Telèfon de reserves: 902 400 475
http://www.salcardona.com
Horaris: De dimarts a divendres, de 10 a 13.30 h
caps de setmana i festius, de 10 a 16.30 h

Museu d’Història de Catalunya
Plaça de Pau Vila, 3
08003 Barcelona
Telèfon: 932 254 700
www.mhcat.cat

ITINERARIS AL VOLTANT DEL

CASTELL 
DE CARDONA
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ELS MINERALS DE LA SAL 
L’halita o sal gemma (NaCl) 
Cristalls cúbics. Exfoliació cúbica per-
fecta. Crostes, estalactites. Soluble en
aigua. Gust salat. Lluïssor greixosa en
humitejar-se. Fràgil. Aplicacions
actuals: sal de cuina, desglaç de carrete-
res, fabricació de sabons, lleixiu, clor,
plàstic PVC, àcid clorhídric, etc.

La silvina (KCl) 
Cristalls cúbics. Exfoliació cúbica per-
fecta. Massissa. Molt soluble en aigua.
Gust salat-picant. Higroscòpica. Fràgil.
Aplicacions actuals: fabricació d'adobs,
explosius, etc.

La carnal·lita (KMgCL3) 
Masses granalludes. No té exfoliació.
Molt higroscòpica i deliqüescent.
Cruix quan es dissol en aigua. Gust
salat i molt amarg. Fràgil. Lluïssor
vítria, greixosa. Aplicacions actuals:
fabricació d'adobs.

EL CARST I LES SEVES MANIFESTACIONS
Els rasclers 
El carst és una forma de modelat del
relleu terrestre causat per la dissolució de
les roques solubles, com ara són les sali-
nes. A la Muntanya de Sal s'hi produei-
xen processos càrstics quan l'aigua de
pluja dissol la sal fins a formar, a la seva
superfície, petits reguerons d’arestes pri-
mes i esmolades que reben el suggeridor
nom de rasclers.

Les bòfies 
L’aigua s’escola cap a l’interior de la mun-
tanya i, també per dissolució, pot formar
cavitats de sal. Amb el temps, i si són prou
grans, aquestes cavitats poden esfondrar-se
i formar un embut o bòfia, com ara la
Bòfia Gran, darrera la Muntanya de Sal.

Les salmorres 
Les aigües infiltrades dissolen la sal fins
a saturar-se’n, i esdevenen salmorres.
L’evaporació posterior d’aquestes
aigües, comporta la precipitació de la
sal i la formació de dipòsits de color
blanc i formes variades. El color blanc,
que contrasta amb el vermellós de les
roques de procedència, es deu a que
l'aigua dissol només la sal, però no pas
els òxids que li donen color.

ITINERARIS AL VOLTANT 
DEL CASTELL DE CARDONALA MUNTANYA DE SAL

CATALÀ

EL CASTELL I CANÒNICA DE
SANT VICENÇ DE CARDONA
• Durada: 60 minuts
• Dificultat: baixa

LA CORONA DE BALUARDS
• Durada: 5 minuts
• Dificultat: baixa

EL CAMÍ COBERT 
• Durada: 10 minuts
• Dificultat: baixa

LA CASAMATA
• Durada: 5 minuts
• Dificultat: baixa

EL BALUARD DE SANT JOSEP
• Durada: 5 minuts
• Dificultat: baixa

EL FOSSAT
• Durada: 10 minuts
• Dificultat: baixa

EL BALUARD DEL CAVALLER
• Durada: 5 minuts
• Dificultat: baixa

EL BALUARD DE SANT CARLES
• Durada: 5 minuts
• Dificultat: baixa

EL BALUARD DE SANTA MARIA
• Durada: 5 minuts
• Dificultat: baixa

CAMÍ RODAT, PORTA DE
SOCORS, EL BONETE I EL
BALUARD DE SANT VICENÇ 
• Durada: 15 minuts
• Dificultat: mitjana

EL CENTRE CARDONA MEDIEVAL 
• Durada: 45 minuts
• Dificultat: baixa

LA PLAÇA DE LA FIRA
• Durada: 10 minuts
• Dificultat: baixa

LA PLAÇA DE SANTA EULÀLIA
• Durada: 10 minuts
• Dificultat: baixa

LA PLAÇA DEL MERCAT
• Durada: 10 minuts
• Dificultat: baixa

EL TEMPLE PARROQUIAL DE
SANT MIQUEL
• Durada: 30 minuts
• Dificultat: baixa

EL PARC CULTURAL DE LA
MUNTANYA DE SAL / EL SALÍ 
L’ACTIVITAT PREINDUSTRIAL 
DEL SALÍ / MINA NIEVES / LA
POTASSA I L’EXPLOTACIÓ
INDUSTRIAL
• Durada: 60 minuts
• Dificultat: baixa

LA MUNTANYA DE SAL / LA
MINILLA
• Durada: 45 minuts
• Dificultat: baixa
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ITINERARI ALTERNATIU
EL BALUARD DE SANT LLORENÇ
Per aquells que vulgueu con-
cloure del tot la visita del con-
junt fortificat del castell, us
recomanem arribar al darrer
baluard del camí cobert, ano-
menat de Sant Llorenç, altra-
ment dit del Rei o de la Reina
Isabel II, o simplement
l’Avançada. Aquí trobarem la
cinquena i darrera portalada del

recinte en sentit descendent (i
la primera ascendent). La seva
portalada se situa en el seu
flanc o cara interna, sota la
guarda d’una bateria elevada
per a la fuselleria. Aquesta dis-
posició lateral, en un angle
mort, obeeix a la voluntat d’evi-
tar les possibles bateries enemi-
gues emplaçades a les cotes
que envolten la muntanya del
castell. Val a dir, que aquest era

un dels indrets més febles de
la fortificació en ser l’entrada
al recinte fortificat. De fet,
aquest va ser l’únic punt de les
defenses del castell on les tro-
pes franco-espanyoles del
comte de Muret van aconse-
guir obrir bretxa en el decurs
del setge de 1711. Fet aquest
que es recordat per la creu
feta amb bales de canó situada
en el flanc del baluard.
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1. Mar
2. Evaporació
3. Precipitació
4. Sal
5. Substrat

Un mar de sal
Els dipòsits salins de la Muntanya de
Sal es van generar en un braç de mar
que, fa 40 milions d’anys, s’obria cap a
l’actual Atlàntic i el nord-est peninsu-
lar. L’acostament de les plaques tectò-
niques Ibèrica i Euroasiàtica va tancar
aquest mar i va facilitar l’evaporació
de l’aigua i la consegüent precipitació
de les substàncies dissoltes, que es va

produir en ordre invers a la seva solu-
bilitat: primer el guix –el menys solu-
ble– i després l'halita, la silvina i la
carnal·lita. La gran quantitat de sal
dipositada s’explica per les variacions
cícliques del nivell de l'oceà, ja que
quan el mar interior recuperava la
comunicació amb l'Atlàntic, incorpo-
rava grans masses d'aigua i noves
aportacions de sal.

El diapir
Posteriorment, sobre les capes salines
es van dipositar grans quantitats d’al-
tres sediments. Però, els estrats de
sal, sotmesos a les pressions exercides
durant la formació dels Pirineus, i
gràcies a la seva plasticitat, van aflo-
rar finalment.
Aquests materials plàstics que fluei-
xen a la superfície des de sota d’altres

sediments reben el nom de diapirs.
Els estrats, originalment horitzon-
tals, es van rebregar intensament en
la seva ascensió, fins a formar plecs
gairebé verticals. Es tanta la sal acu-
mulada en el diapir, que sota Cardona
n'hi ha un gruix d’uns 1.500 metres.

1. Cardona
2. Muntanya de sal
3. Sediments 

posteriors
4. Substrat

La creu que assenyala l'indret
on les tropes franco-espanyo-
les del tinent general comte
de Muret obriren escletxa en
el setge de 1711. 

NORMES BÀSIQUES 
DE COMPORTAMENT 
AL RECINTE MONUMENTAL
El conjunt monumental del
castell es troba situat al bell
mig de Cardona, en un lloc
elevat i altament estratègic
que us permetrà contemplar
la ciutat, el paisatge de
plana més proper i, fins i tot,
les muntanyes de la serrala-
da prepirinenca. L’itinerari
que us proposem s’ha de fer
a peu. Us aconsellem anar
còmodament calçats tot i
que el recorregut no presen-
ta grans dificultats. És
important que durant l’iti-
nerari al recinte monumen-
tal respecteu les normes de
comportament següents:

Monuments
No us enfileu als murs o les
parets doncs la pedra és
sorrenca i en alguns trams
està molt malmesa. Pot
resultar perillós. Si aneu
acompanyats de nens, cal
extremar la prudència. Hi ha
zones a les quals hi tindreu
accés malgrat no estar sem-
pre ben protegides. No
escriviu ni deixeu grafits als
murs i parets. Hi ha altres
maneres de recordar la vos-
tra estada al recinte monu-
mental.

Deixalles
No abandoneu llaunes,
ampolles, papers ni qualse-
vol tipus de deixalla. Poden
produir lesions a les perso-
nes i als animals a més d’em-
brutar l’entorn i desfigurar
el paisatge. Podeu fer servir
les papereres o en tot cas
endur-vos les deixalles.

Animals domèstics
Si porteu un gos cal mante-
nir-lo sempre controlat i lli-
gat, ja que pot molestar
altres persones. No és permès
entrar amb gossos dins el
castell.

Foc
No llenceu cigarrets ni llu-
mins mal apagats. Durant el
recorregut trobareu zones
riques en vegetació que cal
preservar de qualsevol risc
d’incendi, especialment a
l’estiu i en èpoques de
sequera.

ALTRES SERVEIS DEL RECINTE
Aparcament
Zona d’aparcament per a
vehicles privats i autocars.

© A. GALERA
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