
 
 

 

«Fa 36 milions d’anys el centre de Catalunya estava cobert per un mar que va 
desaparèixer. L’aigua, la sal i el temps han deixat una geologia i un paisatge 

espectaculars. L’acció de l’ésser humà hi ha deixat també un ric llegat històric i un 
gran patrimoni miner.» 

 

Del mar a l’estany, el Geoparc al Moianès 
Aquesta ruta recorre alguns dels elements geològics més singulars que hi ha al Geoparc, com són 

les Coves del Toll de Moià i l’Estany. És una ruta que permet visitar els records del mar, llacs i estany 
que s’han succeït allà al llarg dels últims milions d’anys. Les rutes i visites guiades proporcionen una 

oferta turística que es complementa amb l’important patrimoni històric i arquitectònic d’aquestes 
poblacions.  

Formulari d’inscripció a la 1a Sortida pel Geoparc 2018: “Del mar a l’estany” 
 

  

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-cicle-de-sortides-pel-geoparc-2018-del-mar-a-lestany-el-geoparc-al-moianes-43311578096


 

8.45h     Sortida del Consell Comarcal del Bages. Parada bus pl. Valldaura, 4 | Manresa 

9.00h     Sortida des del pàrquing del pavelló del Nou Congost | Manresa 

9.50h     Parc Prehistòric de les Coves del Toll  | Moià 

 

Les Coves del Toll són un dels espais d’interès geològic més importants del Geoparc, no               
només per la geologia de gran bellesa sinó, i especialment, per les troballes             
paleontològiques i arqueològiques que s’hi han fet. Són unes coves prehistòriques que            
tenen un total de 1.148 m. de profunditat, dels que la part visitable és de 180.55 m. És una                   
de les coves prehistòriques d’Europa més rica en fauna del Quaternar. Restes de foc i uns                
pocs sílex corresponents al Mosterià, i el recent descobriment de restes òssies ens             
demostren la presència humana de l'home Neandertal durant el Paleolític Mitjà (entre            
100.000 i 40.000 anys d’antiguitat) a la comarca del Moianès. 

Parc prehistòric de les Coves del Toll 
Carretera N-141c (Vic-Manresa), km 32, 08180 Moià 
Contacte: Marta Fàbrega  
93 820 91 34· info@covesdeltoll.com  
http://www.covesdeltoll.com  

 

11.05h     Aflorament lacustre de Montví  | Moià 

Es realitzarà una breu parada a un aflorament que hi ha a tocar de la carretera C-59. Són                  
unes calcàries lacustres que ens permeten explicar una part de la història geològica de              
quan el mar ja havia desaparegut.  

Carretera C-59 (Moià-l’Estany), Km 40,5  
 

 

 



 

 

11.45h     Esmorzar. El Rebost del Serrat | L’Estany 

Esmorzar amb productes locals d’elaboració pròpia i de proximitat.  

El Rebost del Serrat 
C. Jacint Verdaguer, 23. 08148 l’Estany 
Contacte: Mireia Navarro Ribes 
654 803 897 
 
 
 

12.15h     Visita guiada al Centre de visitants de l’Estany | L’Estany 

 

El centre de visitants i els itineraris turístics i culturals del poble de L'Estany tenen com a                 
objectiu la conservació del patrimoni cultural i natural i el seu desenvolupament            
socioeconòmic sostenible. Està situat en antigues dependències del monestir de Sta. Maria            
de l’Estany.  

Centre de visitants de L’Estany 
Plaça del Monestir 4. 08148 l’Estany 
Contacte: Marina Berdalet  
93 830 30 00 · estany.dinamitza@estany.cat 
www.viulestany.cat 

 

14.00h     Arribada al pàrquing del pavelló del Nou Congost | Manresa 

14.05h     Arribada al Comarcal del Bages. Parada bus pl. Valldaura, 4 | Manres 
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