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L’espai natural de l’estany
de Banyoles
Itinerari a l’entorn de l’Estany visitant els punts més
importants i d’interès natural.
Explicació del funcionament de l’Estany, procedència
de les aigües, formació de l’Estany i estanyols i la vida

al seu entorn: la vegetació, la fauna, les llegendes, la
formació del travertí, els recs i les pesqueres.
El recorregut s’inicia al Puig de Sant Martirià per
situar geogràficament i geològicament la conca lacustre;
després ens porta fins a la zona de Lió i Can Morgat
on podem descobrir diferents zones que formen
part del projecte Life Natura de restauració dels
ambients aquàtics; a continuació fem la descoberta
dels estanyols de Can Cisó, les ribes de l’Estany a la
zona de la Cuaranya i de la font del Rector, l’estanyol
del Vilar i, finalment, s’arriba fins al Parc de la Draga.

Durada: 3 h
Preu: gratuït

Punt de trobada: Oficina de Turisme de l’Estany
(pesquera núm. 10)
Més informació i reserves: Oficina de Turisme de
l’Estany, tel. 972 58 34 70

Itinerari guiat a peu: de l’estany al
bosc de les estunes
L’Estany és l’inici d’un itinerari que ens permetrà
conèixer la formació lacustre d’origen càrstic més
important de Catalunya. El recorregut segueix per
l’itinerari de natura dels Aiguamolls de la Puda on es
visiten els estanyols de la Cendra i d’en  Montalt i
acaba al bosc de les Estunes, un lloc carregat de
bellesa i tradició, de roures i alzines de grans
dimensions i escletxes transitables originades per
trencaments de la roca travertínica.

Durada: 3 h
Preu: gratuït
Punt de trobada: Oficina de Turisme de l’Estany
(pesquera núm. 10)
Més informació i reserves: Oficina de Turisme de
l’Estany, tel. 972 58 34 70

Descoberta de l’espai d’interpretació
de l’estany i de l’entorn natural
El museu Darder espai d’interpretació de l’Estany
introdueix una explicació dels fenòmens hidrogeològics
i l’origen i el funcionament de l’Estany de Banyoles

per tal de descobrir-los. Posteriorment, a l’exterior,
podrem conèixer la riquesa natural de la zona, la
fauna i la vegetació, la vida a l’aigua i la intervenció
de l’home en el medi natural.

Durada: 3 h
Preu: gratuït
Punt de trobada: Espai d’Interpretació de l’Estany –
Museu Darder
Més informació i reserves: Oficina de Turisme de
l’Estany, tel. 972 58 34 70

Itinerari de l’estany al Barri vell
Itinerari que segueix el rec Major per conèixer com
es van construir els recs i els diferents usos que van
tenir.  A poc a poc ens endinsarem dins el barri vell
de Banyoles on les places, els carrers i els edificis ens
explicaran la història d’una ciutat estretament lligada
a l’aigua de l’Estany.

Durada: 1’30 h
Preu: gratuït
Punt de sortida: Oficina de Turisme de l’Estany
(pesquera núm. 10)
Més informació i reserves: Oficina de Turisme de
l’Estany, tel. 972 58 34 70

Visita a la vil·la romana de Vilauba
La vil·la de Vilauba és una casa de pagès d’època
romana que va explotar el territori durant 700 anys,
del s.I al s.VII dC. La seva excavació i posterior
restauració ens permet conèixer de primera mà
quins eren els costums, les creences religioses i la
vida quotidiana al camp durant l’època romana.

Durada: 1’30 h
Preu: gratuït
Punt de sortida: Oficina de Turisme de l’Estany
(pesquera núm. 10)

Nota: a la vil·la romana de Vilauba s’hi arriba amb cotxe (només
són 5 minuts). El guia us acompanyarà al jaciment des de l’Oficina
de Turisme de l’Estany.

Més informació i reserves: Oficina de Turisme de
l’Estany, tel. 972 58 34 70

Banyoles Medieval
Recorregut pels carrers i places del casc antic, on
coneixerem com es va fundar Banyoles i com s’hi
vivia durant l’edat mitjana.
Visitarem els edificis civils i religiosos més representatius
de la Banyoles medieval: el monestir de Sant Esteve;
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l’església de Santa Maria dels Turers; la Pia Almoina
i la Llotja del Tint, una de les poques indústries
medievals que es poden visitar al nostre país. També
veurem la muralla i la Plaça Major, una plaça porticada
d’origen medieval que va ser, i continua sent, el centre
de la vida social de Banyoles.

Durada: 1’30 h
Preu: gratuït
Punt de trobada: Oficina de Turisme Cal Moliner
(Plaça Major, 38)
Més informació i reserves: Oficina de Turisme de
l’Estany, tel. 972 58 34 70

Visita al parc neolític de la Draga
La Draga és l'únic jaciment neolític d'ambient lacustre
de la península Ibèrica. L’excel·lent conservació de
les restes orgàniques ens ha permès conèixer una
mica més qui eren els habitants d’ aquest indret i
com hi vivien ara fa 7.000 anys.

Visitant el Parc podrem entrar dins de les
reconstruccions de les cabanes prehistòriques i
descobrirem la seva vida quotidiana: què menjaven,
què caçaven, què cultivaven, quins estris i quines eines
tenien...

Visites guiades tots els dissabtes a les 12h i a les 18h
i diumenges a les 12h.
A més, els primers diumenges de cada mes es fan
demostracions d’activitats prehistòriques a les 12h.

Més informació: Arqueolític, tels. 972 57 64 99 /
609 13 50 77

Fundació territori i paisatge
La Fundació Territori i Paisatge també organitza
algunes sortides per aquestes dates. Per a més
informació i reserves, truqueu al 902 400 973.

Rutes literàries
Consisteix en fer una ruta pels diferents indrets
emblemàtics de Banyoles com el monestir de Sant
Esteve, la Pia Almoina, la Plaça Major, l’església de

Santa Maria dels Turers, la Muralla, la Plaça del
Teatre, l’Estany,...

Per introduir els oients en aquests espais, es farà un
breu repàs històric amb la lectura d’algun text i, tot
seguit, es llegiran en veu alta textos literaris vinculats
a aquests espais.

Durada: 1’30 h
Preu: gratuït
Punt de trobada: Monestir de Sant Esteve

Més informació i reserves: Oficina de Turisme de
l’Estany, tel. 972 58 34 70

Què més podeu fer a Banyoles i a la resta de la
comarca del Pla de l’Estany?

Rutes BTT
1O itineraris de 4 nivells diferents, degudament
senyalitzats, recorren bona part de la comarca. Es
poden llogar bicicletes tot terreny al Centre BTT
Pla de l’Estany -Banyoles, situat molt a prop de
l’Estany, a la casa de colònies El Vilà (Ctra. Circumval·la-
ció Estany).
Més informació al Centre BTT, tels. 686 38 57 97
/ 699 77 06 47

Hípica
Si el que voleu és fer una ruta per la comarca a lloms
d’un cavall, podeu contactar amb alguna de les hípiques
de la zona:
Club Hípic Pla de l’Estany. Ctra. de Miànigues,
s/n. Porqueres, tels. 972 57 42 00 /626 22 17 74
Club Hípic Hernando Fierro. Ctra. de Pujarnol,
s/n. Porqueres, tel. 972 58 02 58.
Hípica Equinatur. Camí de Martís, s/n. Serinyà,
tels. 972 59 31 76 / 653 63 76 06
Club Eqüestre Esportiu les Alforges. Cal Veler,
s/n. Camós, tels. 972 28 71 50 / 677 71 78 90 /
670 44 05 87

Viatge en globus aerostàtic pel Pla de l’Estany
Preu: 160  /persona
Durada: entre 1’30h i 2h
Més informació i reserves: Vols Rosell, tels. 972 20
62 91 / 659 93 62 03 www.volsrosell.com

Es pot practicar la pesca esportiva a l’Estany,
prèvia obtenció de la llicència de pesca al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya i el permís de l’Associació
de Pescadors que es pot obtenir a l’Oficina de Turisme
de l’Estany i a l’Oficina de Turisme de Cal Moliner.

Si t’agrada el paintball, a Cornellà del Terri trobaràs
l’Extreme paintball centre. Més informació a
Extreme paintball centre, tel. 660 72 98 43

A Sant Miquel de Campmajor, a uns 11 km de
Banyoles, hi trobem Fang Aventura, empresa que
ofereix la pràctica d’esports d’aventura com paintball,
tir amb arc, rutes en quads o descens de barrancs,
entre molts d’altres.
Més informació a Fang Aventura, tels. 972 57 11 66
/ 667 43 38 33 www.fangaventura.com

A l’Escola de Natura Mas Pagès, a Sant Esteve
de Guialbes, podeu practicar el Pitch&Putt.

ESPORTS I AVENTURA
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ALTRES ACTIVITATS D’OCI

Volta a l’estany amb el catamarà
Horari: cada dia, entre 10 i 19h
Preu: 6 /persona
Durada: 40 minuts aproximadament
Més informació: 972 58 09 23

Lloguer de barques de rems de passeig
Horari: cada dia, entre 10 i 19h
Preu: 5 /persona/hora
Durada: es lloguen per hores
Més informació: 972 58 09 23

Itinerari de l’Estany al barri vell amb el Tren
Pinxo
Horari: cada dia, d’11 a 14h i de 16 a 19h (sortides
cada hora). Consulteu horaris de sortida a la taquilla.
Preu: 4  adults i 2  nens (de 3 a 12 anys)
Durada: 50 minuts aproximadament
Més informació: 625 669 450

Visiteu el mercat setmanal de Banyoles (plaça
de les Rodes, carrer Jacint Verdaguer, plaça dels Turers,
carrer Porta dels Turers i plaça Major).
Horari: cada dimecres, entre les 8 i les 14h
Aproximadament; els dissabtes, a la plaça Major, hi
trobareu un petit mercat de fruita i verdura.

Agenda d'activitats 2008

JUNY

Diumenge 1 11h Banyoles medieval
12h Parc neolític Draga

Dissabte 7 12h i 18h Parc neolític Draga
Diumenge 8 10h Fundació Territori i Paisatge - L'espai

natural de l'estany
12h Parc neolític Draga

Dissabte 14 12h i 18h Parc neolític Draga
Diumenge 15 11h De l'estany al bosc de les Estunes 

12h Parc neolític Draga
Dissabte 21 12h i 18h Parc neolític Draga
Diumenge 22 11h L'espai Natural de l'estany

de Banyoles
11h Vil.la romana de Vilauba

Dissabte 28 12h i 18h Parc neolític Draga
Diumenge 29 11h Descoberta de l'espai d'interpretació

de l'estany i de l'entorn natural
12h Parc neolític Draga

MARÇ

Divendres  21 16h De l'estany al barri vell
Dissabte  22 11h De l'estany al bosc de les Estunes

11,30h Rutes literàries
12h Parc neolític Draga
16h Banyoles medieval

Diumenge 23 11,30h Vil.la romana de Vilauba
12h Parc neolític Draga

Dilluns 24 11h L'espai Natural de l'estany
de Banyoles

MAIG

Dijous 1 11h L'espai Natural de l'estany
de Banyoles

Dissabte 3 11,30h Rutes literàries
12h i 18h Parc neolític Draga
16h De l'estany al bosc de les Estunes

Diumenge 4 11h Vil.la romana de Vilauba
12h Parc neolític Draga

Dissabte 10 12h i 18h Parc neolític Draga
Diumenge 11 11h Banyoles medieval 

12h Parc neolític Draga
Dissabte 17 12h i 18h Parc neolític Draga
Diumenge 18 10h Fundació Territori i Paisatge -

de l'estany a les Estunes
12h Parc neolític Draga

Dissabte 24 12h i 18h Parc neolític Draga
Diumenge 25 11h De l'estany al barri vell

12h Parc neolític Draga
Dissabte  31 12h i 18h Parc neolític Draga

ABRIL

Diumenge 6 12h* Parc neolític Draga
Dissabte 12 12h i 18h Parc neolític Draga
Diumenge 13 11h De l'estany al bosc de les Estunes

12h Parc neolític Draga
Dissabte 19 10h Fundació Territori i Paisatge - 

L'espai natural de l'estany
11,30h Rutes literàries
12h i 18h Parc neolític Draga

Diumenge 20 11h L'espai Natural de l'estany
de Banyoles
12h Parc neolític Draga

Dissabte 26 12h i 18h Parc neolític Draga
Diumenge 27 11h Banyoles medieval

12h Parc neolític Draga

* 6 d'abril Jornada de Portes Obertes al Parc Neolític de la Draga



Oficina de Turisme de l’Estany
Pg. Darder - Pesquera núm. 10
17820 Banyoles
Tel/Fax: (+34) 972 58 34 70
turisme@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat/turisme

Oficina de Turisme
Plaça Major, 38
17820 Banyoles
Tel/Fax: (+34) 972 57 55 73
turisme@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat/turisme
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