CENTRE D’INFORMACIÓ DE MURA
Els parcs naturals contenen un important patrimoni natural i cultural que
ofereix moltes i diverses possibilitats d’ús al conjunt de la societat. Entre
elles tenen un paper destacat els usos pedagògics, per als quals s’ha dotat
els parcs d’equipaments i infraestructures per acollir els visitants i
difondre els valors d’aquests espais.
Us trobeu en un Centre d’Informació del parc. On podreu ser informats dels
itineraris que podeu seguir, així com d’altres temes referents al parc.

Per visites concertades aviseu amb antelació (via telèfon o e-mail) al
Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau.
Truqueu al 93 831 83 75 o vallsdelmontcau@diba.cat de 10 a 14h i de
16h a 19h els dies feiners.
Qualsevol incidència que pugueu tenir durant la vostra visita, dirigiuvos al centre o truqueu al 93 831 83 75 en horari d’obertura pública de
l’equipament o al telèfon d’emergències 112.
Els dissabtes i diumenges, a les 11 de matí, s’organitza una sortida,
guiada a les coves de Mura. La capacitat màxima del grup serà de 20–
30 persones. El preu és de 3 € (adults) i 2 € (joves de 12 a 16 anys i
jubilats). El preu inclou el lloguer de frontals per entrar a la cova.
Durant la visita sigueu respectuosos amb el patrimoni natural i cultural,
utilitzeu els camins existents i organitzeu les activitats d’esbarjo a les
àrees d’esplai preparades per a tal efecte.

Informeu-vos de la possibilitat de participar en alguna de les activitats
pedagògiques que s’organitzen en els parcs naturals. Visiteu la nostra
web www.diba.cat/parcsn i també al www.vallsdelmontcau.org

Si us plau, no llenceu les deixalles a qualsevol lloc. Deixeu-les als
contenidors de la vostra ciutat, o a les papereres del parc.

Col·laboreu en la difusió d’aquestes recomanacions per millorar les visites
escolars i reduir al màxim els senyals del vostre pas.
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L’horari d’obertura pública és de 10h a 14h els dissabtes, diumenges i
festius.
podeu trucar al 93 831 83 75 de dilluns a divendres de 10h a 14h i de
16h a 19h.
Faciliteu les dades del vostre grup al responsable del centre.
La capacitat de la sala de l’audiovisual és de 20 persones. El visionat
és gratuït.
La capacitat de la sala de l’exposició és de 20 persones i la visita és
gratuïta.
Els WC estan a disposició dels usuaris en horari d’obertura pública de
l’equipament.

