
 Estany de Banyoles  i Santa Maria de 
Porqueres                   28 de juny de 2017 
 

Integrants: Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar 
(i la Neret), Pep Pous, Josep Roca i Josep Rodri  
 

Distància projectada: 11,15km Desnivells: 94m+ Temps: 3,32h                           
Cotxe: total 115km  Ismael Porcar i Josep Roca 

 

Ens trobem a les 7h del matí a Llerona, som 
set de colla agafem els cotxes i cap a 
Banyoles , aparquem davant l’Estany i  a 
prop del club Natació Banyoles. 
Comencem a caminar ja són les 9h, anem 
direcció esquerra, mirant l’Estany, cap a la 
Font de la Puda i el balneari del mateix nom, 
que està tancat, era molt bonic a la seva 
època. Seguim cap els aiguamolls de la 
Puda, el camí està molt ben marcat, passem 
a prop d’una escola de natura i ens dirigim 
cap a les Estunes, són unes esquerdes molt 
grans en mig de les roques . En mig de les 
escletxes i esquerdes busquem les Estunes, 
Segons la llegenda són unes dones molt 
guapes i atractives amb poders 
sobrenaturals. 
Seguim caminant fent la volta a l’Estany i anem a Santa Maria de Porqueres una ermita romànica 
del segle XI, molt austera, ben endreçada i neta .Està oberta, fem una visita i al sortir esmorzem, 
sota un cobert prop de l’Ermita, hi ha molta tranquil·litat.  



Reprenem el camí direcció a l’Estany i seguim gaudint 
del paisatge, molt ombrívol, roures molt grans i arbres de 
ribera.  
 

Ens trobem a la part nord de l’Estany el mirador de can 
Morgat, trobem molts nens que estan de colònies, gent 
caminant i amb bici, a l’estany moltes piragües. 
Continuem fins arribar al mirador de la torre del rem, que 
serveix per els jutges quan fan les competicions. 
Fem la foto de grup i anem 
cap a la zona de bany 
autoritzat i vigilat. La majoria 
ens banyem. Seguim i 
arribem al poblat neolític de 
la Daga, passem per la vil·la 
olímpica i pel club natació 
Banyoles. Arribem als cotxes, 
11,15km, quatre horetes 
escasses. Una bona matinal. 
Anem a dinar al restaurant la 
Carpa a prop dels cotxes. 
La propera setmana anirem a 
la Costa Cabirolera, sortirem 
a les 6h del matí de LLerona.   
 

Text: Miquel Maymó         
Fotografies: Joan Corbera 


