3. Estanyols d’en Montalt (0h 25min)
Des del mirador de l’estanyol Gran d’en Montalt es
pot veure una bona extensió d’aiguamolls i un aviari,
utilitzat per a la reintroducció de cigonyes. Abans de
sortir de la zona, deixareu a l’esquera l’estanyol Petit
d’en Montalt, amagat entre els canyissos.
Ruta de la Puda i les Estunes

El camí us porta fins a la carretera de Mieres, que heu
de creuar, i pocs metres més enllà arribeu al paratge
de les Estunes.
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Heu de recular fins a la carretera i seguir a la seva vora
cap a l’esquerra, en direcció a Mieres. Quan trobeu la
riera del Vilar, gireu a la dreta en direcció a l’Estany.

Oficina de Turisme
Plaça Major, 38
17820 Banyoles
Tel 972 575 573
turisme@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat/turisme

5. El Vilar (0h 45min)
Hi trobem l’estanyol del Vilar, 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.

Oficina de Turisme de l’Estany
Pg. Darder - Pesquera núm 10
17820 Banyoles
Tel 972 583 470
turisme@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat/turisme

Continueu la ruta en direcció a Banyoles, amb l’Estany
a la vostra esquerra. Podeu seguir un itinerari botànic
marcat amb els noms de les espècies més interessants.

Consorci de l'Estany
Tel/Fax. 972 576 495
consorci@consorcidelestany.org
www.estanyespainatural.net

6. Els Desmais (0h 50min)
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.
7. Jardí Històric (0h 55min)
Torneu al passeig de plàtans vora l’Estany que,
juntament amb les pesqueres, està declarat per la
Generalitat de Catalunya Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Jardí Històric

Disseny MartiriàPagès - Fotografies Mikel Lauburu i Josep Curto
Cartografia SIGTE - MarcopoloArt

4. Les Estunes (0h 30min)
Aquest és un paratge boscós de roures i alzines molt
alts. En aquest lloc s’hi poden veure grans plaques de
travertí amb uns esvorancs i esquerdes que heu de
sortejar, o pels quals us podeu endinsar. El travertí és
un material típic de la zona lacustre, i actualment
encara se’n forma dins l’Estany. Segon la llegenda, en
aquestes baumes hi vivien les goges de l’Estany.

ITINERARIS PER L'ESPAI NATURAL
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Com arribar
Des de l’Oficina de Turisme de l’Estany aneu en
direcció a l’Estadi Municipal de Futbol, punt d’inici
d’aquest l’itinerari. Allà gireu a l’esquerra, i seguiu
pel passeig Dalmau. Al final d’aquest passeig aneu
cap a la dreta i arribareu a la Puda.

Cal Forcaire

1. El paratge de la Puda (0h 15min)
El nom d’aquest paratge no és gratuït, les aigües
que circulen per la Font Pudosa fan una olor molt
forta i el seu gust és singular, a causa del seu
contingut de gasos sulfhídrics, però alhora tenen
propietats curatives i, per això, a mitjan s. XIX, s’hi
va construir un balneari, actualment abandonat.
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2. Estanyol de la Cendra (0h 20min)
És un exemple clar d’estanyol format per enfonsament càrstic. L’aspecte cendrós de l’aigua és degut
als sediments que hi ha al fons i que queden en
suspensió a causa de l’entrada d’aigua subterrània.
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Seguiu el camí indicat i després del pont gireu a la
dreta, pel camí al costat de les canyes. L’itinerari us
portarà a tres estanyols molt peculiars.
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La passera de fusta us portarà cap als estanyols de
Montalt. Un cop passada la porta, que heu de
tancar, gireu a la dreta. En aquest tram trobareu
diferents espècies vegetals característiques de les
jonqueres i del bosc de ribera.
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