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“Informació extreta de la col·lecció 
de llibrets de camins a Peu editat 
per l’Ajuntament.
Per més informació consulteu els 
llibrets editats.”

Santa Maria
de PorqueresEl Castell

Puig de
les Gitanes

Pavelló
Esportiu

Mirador de
Sant Martirià

Cal Ferrer

Monestir de
Sant Esteve

Mirador
de l’Estany

Sant Miquel
Sesvinyes

Coves
del Reclau

Can
Tista

Sant Cristòfol
d’Usall

Puig Clarà
315 m

La Draga

Riera del Castellar

Riera d
e C

o
sta 

Riera de Cal Ferrer

Rec del Jonquet

Rec de la Font d el B
ou

T. de Can Soler

R
ie

ra
 d

e 
le

s 
A

rc
ad

es

Rec de Lió 

Riera de C

analeta

Estanyol
de la Guixera

Estanyol de
Can Cisó

Llacuna
de l'Artiga

Llacuna
de l'Aulina

Llacuna
d'en Margarit

Estanyol del
Pim-Pom

Riu de Rod
eja

R
iu

 d
e R

od
ej

a

Riu de Ro
d

eja

el
 S

er
in

ya
d

el
l

Estanyol
de Lió

platja
d'Espolla

Riera de Can Morgat

Estany de
Banyoles

Estany de
Banyoles

Can Bescaula

Ca l’Estanyol
Can Feló

Can Solanic Vell

Cal Sastre

Can Caselles de Dalt

Casals
de Baix

Can Prim

Can Parella

Can Martí
de l’Oli

el Puig

el Mas
Can Malloles

Mas de Dalt

Casals
de Dalt

Ca l’Arboçar

Casals

 Caselles
d’Avall

Can Caselles de Baix

Can Bosc

Can Felet

Can Cassot

Ca n’Ordis

Can Jepot
Can Bac

Can Romeguera

Can Surroca

Masmiquel

Can Fages

Can Gallifa

la Canova

Rodeja

Can Matamala

el Pou

Can Gelada

Can Terrades

Can Ramon
del Quintà

Can Traver
Can Guilana

Can Traver Nou

la Rajoleria Can Tià de la Pipa

Can Font

Can Casadevall

Salt del
Matxo Can

Torrentmal
Can Cisó

Cementiri
Mas Brió

Can Serrat

Can Serra

Pelats d’en Castellar

Mas Palau

els pins

PORQUERES

BANYOLES

MELIANTA

SERINYÀ

Pla de
Can Morgat

Pla d’Espolla
Pla d’Usall

Plans
del Pou

el Mas Gelada

Pla
del

Llop

els Prats de
Cal Ferrer

Bosc
d’Espolla

Turó del
Castell

Turó de
Vinyaplana

Turó de
Ca n’Ordis

Turó d’en
Castellar

Turó de
Capellà Bou

Turó de
la Margenera

Puig Rodó

Turó de
Matella

Puig de la Font

Turó de Lió

Puig de
Sant Martirià

S E R R A  D E  C A N  P R I M

L A  B O S C A R R A

C
I N

G
L

E
 D

E
 R

O
C

A
 C

A
N

E
R

A

L A  C
O

S T A  L L A R G
A

C-66

C-66

GI-524

GIV-5248

C-150a

GIP-5121

GIP-5121

GIP-5136

CAMÓS

BANYOLES

PORQUERES

MELIANTA

SERINYÀ

PUJARNOL

GI-524

C-150a

C-66

GIV-5247

0 400

(1 cm = 300 m)

800 m

Hotel/hostal

Càmping

Patrimoni arquitectònic

Museu

Mirador

Patrimoni natural

Zona de pícnic

Observació d’ocells

Farmàcia

Restaurant

Equipament esportiu

Oficina de turisme

Zona de bany

Aparcament

Banys públics

Inici de l'itinerari 



Església de Sant Cristòfol d’Usall.

Itinerari que us permetrà descobrir una part 
del patrimoni històric i artístic del municipi 
visitant l’església de Santa Maria de Porque-
res (Bé Cultural d’Interès Nacional, s. XII) i la 
de Sant Cristòfol d’Usall, així com el sorpre-
nent sistema hídric de la conca lacustre de 
l’Estany i la zona de la platja d’Espolla, amb 
les seves nombroses surgències. L’itinerari 
transcorre per antics camins de carro i pistes 
de terra, entre boscos de ribera, pinedes de 
pi blanc, alzinars i extensos espais agrícoles 
de secà i regadiu.

20 km

3h 50 min

Dificultat baixa

Circular, possibilitat de dividir I’itinerari en 2 rutes, 
de 2 h aprox. cadascun

42°07'07.9"N 2°44'48.8"E

ESP. Itinerario que nos permitirá descubrir una parte del 
patrimonio histórico artístico del municipio visitando la 
Iglesia de Santa Maria de Porqueres (Bien Cultural de Inte-
rés Nacional, s.XII) y la de Sant Cristòfol d’Usall, así como el 
sorprendente sistema hídrico del lago y la zona de Espo-
lla, con sus numerosos manantiales de agua. El itinerario 
transcurre por antiguos caminos de carro y pistas de tierra, 
entre bosques de ribera, jóvenes pinares de pino blanco, 
encinas y extensos espacios agrícolas de secano y regadío.

ENG. This itinerary takes visitors to two outstanding ele-
ments of the village’s historical-artistic heritage: the church 
of Santa Maria de Porqueres (12th century; declared a 
Site of National Cultural Interest) and that of Sant Cristòfol 
d’Usall. Likewise, it visits the extraordinary hydrological 
system of Lake Banyoles and the area around Espolla, and 
also passes by several of the numerous natural springs that 
flow in the area. This route follows old trails and more mo-
dern tracks through riparian woodland, stands of Aleppo 
pines and holm oaks, and open areas of both dry and irri-
gated agriculture.

1. Castell de Porqueres i església de Santa Maria de 
Porqueres (0 h 5 min) 
S’inicia l’itinerari creuant diferents recs com el del Mar-
quès i el dels Tenyers que aporten aigües a l’Estany. En 
5 minuts arribem al Castell de Porqueres (on es troben 
restes dels ibers) i a l’església de Santa Maria (romànica, 
del s. XII) de la qual destaquen el portal, els capitells i 
el comunidor des d’on els sacerdots, mitjançant ritus, 
allunyaven les tempestes.

2. Església de Sant Cristòfol d’Usall (1 h 10 min)
Senzilla esglesiola romànica, de la qual destaquen el 
tallat dels carreus de travertí i el timpà de la portalada; 
es troba situada enmig d’un conjunt arquitectònic. Cal 
destacar el xiprer que l’acompanya, de 20 m d’alçada. 
Tot seguit, l’itinerari transcorre entre camps, boscos de 
ribera i boscos de pi blanc i alzines, amb vistes a masies 
i alguna granja.

3. Surgències del Pla d’Usall i la platja d’Espolla 
(1 h 25 min)
Al Pla d’Usall, de gran bellesa paisatgística, hi ha la plat-
ja d’Espolla, un estanyol alimentat per un conjunt de 
surgències intermitents (són remarcables: les del bulli-
dor d’Ull de Porc, la deu del Canyer i la Crivillosa) que 
es comporten com un sobreeixidor d’un sistema càrstic 
de circulació d’aigües subterrànies. La platja s’omple 
en els períodes més plujosos, moment en què s’hi pot 
trobar el crustaci primitiu: Triops cancriformis, una espè-
cie protegida, a més de les altres 110 espècies animals 
aquàtiques que s’hi han comptabilitzat.

Al capdamunt d’una petita pujada, i en el terme mu-
nicipal de Serinyà, trobarem l’església de Sant Miquel 
Sesvinyes (2 h. 30 min), una preciosa ermita romànica.

4. Caselles d’Avall (3 h 5 min)
Urbanització del municipi dominada per les aturona-
des cases de Can Tista i Can Montguix i, a la dreta, les 
ruïnes de Cal Rei. Antigament, aquesta zona s’anome-
nava el barri de les Barraques de Porqueres. Tenim 
vistent el puig de les Gitanes i la serra de Can Ginestar, 
i, d’entre les pinedes, emergeix la robusta i atractiva 
església romànica de Merlant.

5. Puig Clarà (3 h 20 min)
Aquesta prominència (315 m) és un bon mirador: 
cap a llevant es veuen les llacunes de Can Morgat i 
el mosaic rural de camps i turons de Porqueres; més 
enllà, l’Estany i la ciutat de Banyoles, el Pla de Martís, 
la plana de l’Empordà fins al mar, així com les Alberes, 
la serra de Roda i el Pení; al nord i a ponent, les munta-
nyes de l’Alta Garrotxa i els Pirineus, i com a cim més 
proper la serra i l’ermita de Sant Patllari en primer pla. 
Continuarem l’itinerari fins arribar al punt d’inici.

Estanyol del Vilar
42°07'07.9"N 2°44'48.8"E

A dalt, estanyol del Vilar.
Al mig, església de Santa Maria de Porqueres.
A baix, platja d’Espolla.


