
Puig de la Caritat i Turó de Bellver – Moianès 

Data: diumenge dia 13 i dissabte dia 19 de gener de 2019 

Participants (6)+(6): Excursió repetida, la primera feta per: Joan Gassol, 

Montse León, Pere López, Tatiana Stupina, Joan Marquès i Maria Alías. La 

segona integrada per Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Rosa Mari de Vidiella, 

Joan Maria Boada, Pili Inostroza  i Toni Coll. 

Ascensions: Puig de la Caritat (1010m.) i Turó de Bellver (1045m.) 

Nota: La Comarca del Moianès està situada a la zona més elevada de l’altiplà 

central català i la seva capital es Moià. Presenta abundants jaciments 

prehistòrics que evidencien la primerenca presència de l’home, com el de les 

coves del Toll, habitades per animals i per l’home des d’ almenys cent mil anys 

abans de la nostra era. 

 
Coves del Toll 

 
Monestir Santa Maria de l'Estany 

 

Més prop de nosaltres, en els temps de la difusió de l’art romànic impulsada 

amb l’expansió dels monestirs benedictins per l’Europa occidental coincideix  al 

Moianès amb el monestir de canonges agustinians de Santa Maria de l’Estany 

fundat l’any 1080. 

En el Interval de sis dies, els dos grups vàrem  fer dues excursions similars per 

assolir aquets cims i a l’ensems complementar-ho amb en el vessant cultural. 

El primer grup va anar al Parc Prehistòric de les Coves del Toll, situat sobre el 

torrent Mal. I el segon va visitar  l’Església, el Centre d’interpretació, el Museu i 

el Monestir de Santa Maria de l’Estany. 

Aproximació i Itinerari: Anem per la AP-7 a Martorell i després anem cap a 

Manresa , Moià i l’Estany. Deixem aparcats els vehicles vora l’Església  i a les 

10:00h. iniciem l’ascensió al Puig de la Caritat. L’Estany és una població molt 

preparada excursionísticament, té senyalitzats diversos itineraris identificats 

com: el del domini de les fonts, el del domini de l’aigua i el del domini de la 

terra. Nosaltres seguim aquet darrer sender, deixem les últimes cases de 



L’Estany i eixim del poble en direcció nord, passem a frec del cementiri, la pista 

argilosa que seguim contorneja el Pla de la Crossa per llevant i tot seguit 

deixem a mà dreta les instal·lacions de la gran masia de la Cossa, poc a poc el 

camí es va estrenyent i gira progressivament cap a ponent. 

 
l'Estany 

 
Camí del Puig 

 

Ja situat al peu de Puig, el camí el va rodejant tot guanyant alçada i l’assoleix 

pel vessant nord. A les 10:45h. ens estem fent la foto de grup vora el geodèsic 

d’aquest modest cim de bon esguard, anomenat de la Caritat per tal de 

rememorar la processó que conduí l’abat del monestir l’any 1481 per protegir el 

terme d’una plaga de llagosta que assolà l’entorn. 

 
Cim Puig de la Caritat 

 
Església de Santa Maria 

 
Claustre 

 

 
Sant Cugat de Gavadons  

 



A les 11:20h. iniciem el descens anant cap el sud pel corriol i per la pista del 

Puig. Passem vora les restes arranjades de l’ermita de Sant Pere del coll de la 

Crossa, cruïlla amb pal indicador del sender circular GR 177(Ruta del Moianès, 

sector Santa Maria d’Oló -L’Estany) i a les 11:45h. retornem a l’Estany. Visitem 

el conjunt romànic,  inclòs el claustre que amb les seves 72 dobles columnes i 

el seus finíssims capitells és una joia del patrimoni cultural català. 

 
Capitell Bíblic 

 
Dobles Columnes 

 
Cim Turó de Bellver 1r.Grup 

 
Cim Turó de Bellver 2n.Grup 

 

Tot seguit anem a dinar al restaurant Cal Fornet de Collsuspina i a primera hora 

de la tarda ens apropem a l’església romànica de Sant Cugat de Gavadons i 

encara ens dóna temps de coronar el proper Turó de Bellver. 


