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Descarrega’t la ruta 4
Camins a Peu 
de Porqueres
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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.”
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1. El Puig de Miànigues (20 min)
El poble de Miànigues, situat damunt un petit turó, està 
constituït per un conjunt de cases i masies antigues 
centrades per l’església parroquial de Sant Romà (s. X). 
A un costat i a l’altre trobem Can Guardiola (amb pou i 
mina) i Can Xargai. A la plaça de Miànigues es celebra 
per Sant Llop la festa major. Sortint del poble, trobarem 
la masia de Can Campolier (s.XI), que durant segles han 
viscut de la terra i del bosc. Tot i que s’han perdut al-
guns olivets, seguint el camí, just deixar la casa, passem 
fregant la bonica i revellida olivera del Catau. Continu-
arem el camí en direcció al Terme municipal de Camós, 
on ens podrem desviar per visitar l’església de santa 
Magdalena de Noves.

2. El Matamors (1 h) 
Creuem aquest curs d’aigua per un passalís. El Mata-
mors és un riu petit que es congria als voltants del collet 
de Pujarnol. El cabal d’avui en dia baixa tan minvat que 
posa en perill la continuïtat de la vegetació de ribera. 
Antigament, era un riu que proporcinava abundància 
de crancs i peix dolç a tota la ribera.

3. Vil·la romana de Vilauba (1 h 10 min)
Tal i com el nom indica en llatí, eren cases de camp 
blanques, corresponent a una explotació pagesa de 
l’època romana que es dedicava a obtenir oli i altres ele-
ments. El jaciment fou descobert l’any 1932 en obrir-se 
la carretera de Rocacorba i s’ha realitzat diverses exca-
vacions.

4. Aiguamolls de la Puda (1 h 40 min)
Abans de tornar al punt d’inici ens endinsarem a la 
zona dels aiguamolls de la Puda, que ens permetrà 
visitar I’estanyol de la Cendra, el d’en Montalt i el petit 
d’en Montalt. Les aigües que brollen de la Font Pudo-
sa tenen una olor forta a causa dels gasos sulfhídrics 
que alliberen, però amb propietats curatives, motiu pel 
qual es va construir el balneari. L’estanyol de la Cendra 
(format per enfonsament càrstic) té el seu nom pel seu 
aspecte, degut als sediments del fons que queden en 
suspensió a causa de I’entrada d’aigua subterrània. 
Des del mirador de I’estanyol d’en Montalt es pot ob-
servar I’extensió d’aiguamolls, amb presència de vege-
tació característica de les jonqueres i bosc de ribera.

Un cop visitats, podem desviar-nos de la ruta fins al 
bosc de les Estunes (zona d’alt interès geològic per la 
presència de baumes de travertí i la vegetació que s’hi 
ha adaptat), o bé seguir l’itinerari a través del Paratge 
de les Cigonyes, fins a l’estanyol del Vilar.

Itinerari circular que s’inicia a l’estanyol del 
Vilar. Passareu per la font Pudosa i un antic 
balneari. Coneixereu el poble de Miànigues i 
el seu entorn, el qual ha estat modificat nota-
blement per l’ésser humà. Van ser necessaris 
anys de transformació i enginy per crear els 
camps, les feixes, els pous, les mines i els ca-
mins que formen el paisatge actual. No gaire 
lluny, podreu visitar 2.000 anys d’història: la 
vil·la romana de Vilauba, on es va iniciar el 
cultiu d’oliveres i l’obtenció d’oli. El recorre-
gut és assolellat i gairebé sempre transcorre 
per pistes planes de poc desnivell.

11 km

2h

Fàcil

Circular, possibilitat de dividir l’itinerari en 2 rutes. Església de Sant Romà de Miànigues.

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

A dalt, estanyol de la Cendra.
Al mig, pont sobre el rec de la Perpinyana.
A baix, Can Campolier de Miànigues.

ESP. Itinerario circular que se inicia en la laguna de El 
Vilar. Caminaremos cerca de la Font Pudosa, un antiguo 
balneario. Conoceremos el pueblo de Miànigues y su 
entorno, el cual ha sido modificado notablemente por el 
hombre. Fueron necesario años de transformación y inge-
nio para crear campos, bancales, pozos, minas y caminos, 
los cuales forman el paisaje actual. No muy lejos, podre-
mos ver 2000 años de historia: en Vilauba, donde se inició 
el cultivo de olivos y la obtención de aceite. El recorrido 
es soleado y casi siempre transcurre por pistas llanas de 
poco desnivel.

ENG. This circular route begins at the small lake of El Vilar. 
From here, the route heads towards Font Pudosa, a former 
spa. It continues onwards to the small village of Miànigues 
whose surroundings have been heavily altered over the 
centuries by human labour. Many years of human toil were 
required to create the fields, terraces, wells, mines and pat-
hs that today embody the local landscape. Nearby, the re-
mains of Vilauba, where olives were cultivated for oil, reflect 
2000 years of human history. This walk follows for the most 
part broad, sunny tracks and involves hardly any climbing.


