Distància
8 Km.

Temps
2 hores 30 minuts

Dificultat
baixa

(si aneu a tots
els punts d’interès)

Aquest itinerari també es pot fer amb bicicleta.
0. Inici - Oficina de Turisme de l’Estany (0h 00min)
L’Oficina de Turisme de l’Estany es troba situada
en una pesquera remodelada. Les obres van
permetre recuperar la seva fesomia de finals de
segle XIX. En destaca una lluerna que hi dóna llum
zenital i una palanca de fusta a la part posterior.
1. Jardí Històric (0h 05min)
El primer tram de l’itinerari, els passeigs de l’Estany
i les pesqueres, està declarat per la Generalitat de
Catalunya Bé Cultural d’Interès Nacional en la
categoria de Jardí Històric. De pesqueres n’hi ha
20, totes a la banda de llevant de l’Estany, i daten
de mitjan del s. XIX i principis del s. XX.
2. Travertí en Formació (0h 10min)
Al costat de la pesquera de Marimon, en dies clars,
es pot observar el travertí en formació (roca que es
forma per processos bioquímics propis d’una
conca lacustre).

La Carpa d’Or

3. Els Desmais (0h 15min)
Quan s’acaba el Jardí Històric, arribeu al paratge
dels Desmais, anomenat així pels arbres que s’hi
troben. Els arbres no són autòctons, però el
paratge s’ha convertit en un lloc emblemàtic de
l’Estany. Aquí trobareu dues fonts: la font de la
Filosa, en honor a les goges de les Estunes, i la font
del Ferro.

4. El Vilar (0h 20min)
Hi trobeu l’estanyol del Vilar, que és el més gran i
proper de tots els que hi ha al voltant de l’Estany.
Aquí, a mitjan d’agost, s’hi celebra un concurs de
pesca des de fa gairebé cent anys. Al seu costat hi
trobeu la font del Vilar.
5. Església de Porqueres 0h 30min)
Entreu al terme municipal de Porqueres, on el primer
que veureu serà l’església romànica de Santa Maria,
del s. XII.
6.Font del Rector (0h 35min)
Molt a prop de l’església, per un caminet que serpenteja entre la vegetació, arribeu a la font del Rector.
7. Punta Freixenet (0h 45min)
La Punta Freixenet, ofereix una bona vista de tot el
lòbul sud de l’Estany, per on entra la major part de
l’aigua subterrània.
8. Estanyol Nou (1h 15min)
En aquest lloc hi trobeu una zona d’estanyols:
l’estanyol Nou, el més recent, es va formar el 1978;
l’estanyol de can Cisó o Vermell, que agafa aquest
color a vegades per les poblacions bacterianes que hi
viuen; i el brollador de la riera del Castellar.

9. La Cuaranya (1h 15min)
Més a prop de l’Estany hi ha el mirador de la
Cuaranya. És un lloc ideal per observar la
vegetació i la fauna autòctones de l’Estany.
10. Bosc de Can Morgat (1h 30min)
Si seguiu per la carretera aviat arribeu al bosc de
Can Morgat. En aquest alzinar humit hi ha
diverses espècies d’arbres característics de
boscos mediterranis: alzines, roures i pins.

Volta a l’Estany

11. Llacuna dels Amaradors (1h 40min)
La llacuna dels Amaradors es va crear gràcies a
un projecte Life-Natura de la UE. És una petita
àrea inundable, de poca profunditat, on es
poden observar diverses espècies d’aus, peixos,
amfibis, etc.

13. Torre del rem (1h 55min)
Des de la torre d’arribada del camp de regates,
que es va construir el 2004 quan es va celebrar
el Campionat del Món de Rem, es veu molt bé
tota la part nord de l’Estany. A més de la torre, es
van construir unes grades vegetals, molt
integrades en l’entorn.

Caseta de Fusta

14. Caseta de Fusta (2h 05min)
A la zona de la Caseta de Fusta, hi predomina el
bosc de ribera. Aquí hi ha un dels punts de bany
a l’estiu, l’únic de lliure accés.

15. Parc de la Draga i Parc Neolític (2h 15 min)
A la sortida del bosc trobareu el Parc de la Draga, el
més gran de la ciutat, que es va obrir amb motiu dels
Jocs Olímpics de l’any 1992, quan Banyoles va ser la
subseu olímpica de rem. Aquest és l’únic espai de
l’Estany on podeu fer pícnic, i esdevé el lloc ideal per
passejar i practicar esport. En aquest parc s’hi han
localitzat restes d’un poblat neolític. La reconstrucció
d’algunes cabanes i les demostracions d’activitats
prehistòriques ens permeten acostar-nos a la vida del
neolític.
16. Els recs i els Banys Vells
A prop del Club Natació Banyoles i els Banys Vells, els
altres dos punts on és permès el bany, podeu veure
alguns recs de sortida de l’Estany, que s’endinsen a la
ciutat, i us poden, si els seguiu, portar cap al centre. Uns
passos més endavant retrobeu l’inici del recorregut.
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12. Lió (1h 45min)
El camí us porta per una zona de bosc de ribera
i on també es poden veure les plantes pròpies
dels canyissars, molt a prop de l’aigua.
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