
El domini de l’aigua 
L’estany ja no hi és, però les petjades naturals i humanes encara hi són ben presents. Els testimonis associats a la seva 

història els trobem distribuïts arreu: la mina, gran obra d’enginyeria que va facilitar el dessecament de l’estany, i els recs, 

que encara compleixen el seu deure de canalitzar les aigües cap a la mina. 

A l’Estany trobem un gran nombre de fonts repartides per tot el territori. Se situen a la muntanya i a la plana, i donaven un 

servei fonamental a la població, tant de caire domèstic com higiènic. La Font Vella o de les Eres i la font de Mig Prat són 

dos exemples clars. 

L’aigua també té un paper important com a generadora d’energia. Tot i que mal conservats o transformats, el territori 

comptava amb un conjunt de molins fariners. 

El rec de les nogueres El rec de les Nogueres 
Forma part de la xarxa de canals de dessecació i sabem que ja existia el 1554, quan el monestir 

ordenà reparar i millorar els sistemes de drenatge de l’estany. 

La mina de l’estany 
Gran obra civil bastida entre els anys 1734 i 1737 que va facilitar l’evacuació definitiva de les 

aigües de l’estany i, per tant, el seu dessecament. Pots resseguir-ne el traçat, observar-ne 

l’interior i veure’n el tram final just al Pontarró. 

La Font Vella o Font de les Eres 

Construïda l’any 1756 amb el nom de Font de les Eres, posteriorment va passar a ser la Font 

Vella. Una làpida ens parla del personatge que la va fer construir. D’ús quotidià per als veïns, 

constitueix un referent d’identitat per als estanyencs. 

El municipi de l’Estany forma part de la comarca natural del 

Moianès i se situa en un altiplà que oscil·la entre els 600 i els 900 

metres d’alçada sobre el nivell del mar. Té una població de poc més de 

400 habitants i una superfície de 10,2 quilòmetres quadrats. 

El relleu del terme de l’Estany correspon a una sèrie de replecs, falles i 

encavalcaments geològics formats fa més de vint-i-cinc milions d’anys. 

Es tracta d’una conca natural envoltada de carenes, serrats, turons i 

colls, fet que provoca que l’aigua s’acumuli fàcilment al fons de la 

depressió, és a dir, al prat del sud del poble. L’acumulació d’aigua va 

comportar la formació d’un estany, fa menys d’11.500 anys, que tot i que ara no hi és va donar nom a la població. 

El monestir 
Sou en l’indret on fa més de 900 anys —el 1080— s’establí una petita comunitat de canonges per viure seguint la Regla de 

sant Agustí. 

Amb el temps, en el lloc de la petita primera església, aquesta comunitat fructificà i construí un seguit d’edificis que 

demostren la seva esplendor: l’església de Santa Maria, el claustre romànic, les dependències per als canonges… 

Caminades Eixample                     Senderisme: dimarts 5 de febrer de 2019 
 

Sta. Maria de l’Estany - Puig de la Caritat - Ermita de Sant Pere - Serrat dels Lliris - Sta. Maria de l’Estany 

 
Sortida prèvia: (longitud 10,1 km, desnivell: 232 m, temps/mov: 2h 40m ) 



A redós del monestir i de l’estany que li donà nom s’anà agrupant el poble que avui us acull. 

Des de fa més de tres segles, el monestir és la seu de la parròquia de Santa Maria de l’Estany. Del monestir medieval en 

resten l’església, les sales del museu i, sobretot, l’extraordinari claustre romànic, una joia de l’escultura religiosa de nivell 

internacional. 

La ruta.   “De l’Estany al Puig de la Caritat” 

El camí surt de L’Estany, va un tros pel costat de la carretera C-59 en direcció a l’eix transversal, fins que es desvia pel carrer 

del Padró, camí del cementiri. 

Hi passem pel davant, passem pel davant de Cal Noguera i a la següent cruïlla, agafem a la dreta el camí del serrat dels Lliris 

va baixant fins l’encreuament del Castell. Deixem les cases del Castell a mà dreta i agafem el camí direcció Est, que puja 

lleugerament cap el collet de les Llebres. Després el camí va fent giragonses, passa el torrent i va a buscar la pista que va a 

l’estany fins arribar al collet de Sant Pere on hi ha una petita àrea de lleure amb uns bancs que miren al poble i uns metres 

més amunt, el que queda de l’Ermita de Sant Pere, una font i uns bancs.  

Seguim el camí de l’ermita, ens porta uns pocs metres més amunt al Puig de la Caritat on hi ha un banc en forma circular a 

l’entorn d’una creu.  

Segons diu el cartell, el nom del Puig de la Caritat ve de que cada 3 de maig es donava una caritat de pa cuit als pobres.  

Des d’aquest cim, en un dia clar es poden veure els Pirineus, el Lluçanès, les Guilleries, el Montseny, Montserrat i el 

Montsec. 

Baixant, ja de tornada, anem pel camí de l’altre 

cantó del cim, pel bosc de pins i arribant a una 

cruïlla el camí canvia de direcció 180 graus, Serrat 

dels Lliris. El camí va paral·lel al de pujada, una 

mica més avall fins arribar a l’encreuament del 

camí que va a Cal Noguera. Hi passem pel davant, 

aquest cop en direcció contrària, i tot desfent el 

camí d’abans, passem pel davant del cementiri. 

Passat aquest agafem el camí de la dreta cap al 

poble i anem direcció al Monestir de Santa Maria 

de l’Estany. Paga la pena de visitar-lo.                              

(El camí que fem avui no segueix necessàriament 

aquest ordre) 

 

Us deixo l’adreça web on veureu la història del 

Monestir, horari de visita i telèfon. 

http://www.estany.cat/public/municipi/turisme/el-

monestir-de-santa-maria-de-lestany/ 


