ON MENJAR
BAR MONESTIR Bar restaurant
Obert tots els dies excepte dimecres
Carrer Dr. Vilardell, 16
Tel. 93 830 32 53 – 685 968 676
www.barmonestir.guiacat.cat

CA LA TONA Bar restaurant
Obert tots els dies excepte dilluns
Carrer Major, 5 baixos
Tel. 93 830 31 54
www.calatona.cat i facebook

HOSTAL GRAU Bar restaurant
Obert tots els dies excepte dimarts
Carrer Verdaguer, 6
Tel. 93 830 30 51

història i natura

ON DORMIR

història i natura
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 el seu desenvolupament socioeconòmic sostenible.
L’eix bàsic d’aquesta proposta se centra en la comprensió de l’origen i l’evolució del territori i del poble.
El centre de visitants, situat a una part de les antigues
dependències del monestir de Santa Maria de l’Estany, ofereix informació sobre els recursos i serveis
turístics i culturals del municipi, i posa en valor el patrimoni arqueològic, històric, arquitectònic, artístic i
etnològic de l’Estany a través del seu paisatge.

L’ESTUDI DEL PRIOR
Apartament turístic
Passatge Mossèn Aureli, s/n
Tel. 93 830 30 40
mail@monestirestany.cat
http://www.monestirestany.cat/
allotjament-monestir-santa-maria-estany.htm

CAL GUARDIÀ Allotjament rural
Carrer Pedretes, 7
Tel. 626 360 362
info@calguardia.com
www.calguardia.com
CAL SABATA Allotjament rural
Carrer Major, 15
Tel. 93 830 31 20 - 628 638 472
info@calsabata.com
www.calsabata.com

DADES DEL CENTRE DE VISITANTS
ADREÇA
Plaça del Monestir, 4
08148 L’Estany
Tel. 93 830 30 00
estany.dinamitza@estany.cat
www.viulestany.cat

HORARI
Els horaris d’obertura poden
variar al llarg de l’any.
Consulteu el web.
Contacteu amb nosaltres per a
visites concertades en grup

COM ARRIBAR
Ripoll

Així mateix, el centre de visitants és la porta d’accés
als itineraris del territori, a partir dels quas es pot descobrir, gaudir, conèixer, experimentar i compartir el
paisatge cultural de l’Estany.
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ITINERARIS
El domini de l’aigua
L’estany que va donar nom al poble 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’enginy
que va facilitar el dessecament de l’estany, i també
els recs, que encara compleixen amb el seu deure de
canalitzar les aigües cap a la mina.
Els recursos naturals i culturals existents ens permeten
interpretar de manera creativa el paisatge cultural dominat per l’aigua i els elements que hi estan associats.
El domini de la terra
Descobrir l’Estany és conèixer la capacitat humana per
transformar el territori en funció de les necessitats i la
tecnologia existents.
Sense la presència del monestir i el seu domini social,
econòmic i polític no es pot entendre l’aparició del
nucli de l’Estany, amb un urbanisme dominat per carrers estrets que ressegueixen l’orografia del terreny.
La necessitat de terres per al conreu va transformar el
paisatge, substituint boscos per terres conreables, amb
l’ajuda de construccions de pedra seca en forma de
parets de marges i cabanes.
La ruta de les fonts
A l’Estany trobem un gran nombre de fonts repartides
per tot el territori. Se situen tant a la muntanya com al
pla, i donaven un servei fonamental a la població.

Traça històrica del Camí Ral / de transhumància
Traça actual del Camí de Sant Jaume
Traça de la mina
Itinerari del domini de l’aigua
Itinerari del domini de la terra
Itinerari de les fonts

El domini
de l’aigua

El domini
de la terra

La ruta
de les fonts

Lontitud: 4,9 km
Durada: 1 h 15 min
Desnivell: 130 m

Lontitud: 2,9 km
Durada: 45 min
Desnivell: 40 m

Lontitud: 8,1 km
Durada: 2 h
Desnivell: 150 m

