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ruta senyalitzada

EMPLAÇAMENT
DE LES ESTUNES

respecte, cura i estimació cap a l’entorn...

Esquerdes o Baumes

lloc on és sempre ben rebut el que i va amb una actitud de

Bosc

presentem, és doncs, una invitació a visitar Les Estunes,

Camí rural

plena de la pau del lloc. Aquesta proposta d’itinerari que us

Riu

els cants dels ocells conviden a una passejada tranquil·la i

Recorregut senyalitzat

el silenci tallant i l’ombra fresca, les heures enfiladisses i

Plafó informatiu

roures i alzines esponeroses, la bella llegenda de les Goges,

Espai d’interès

del municipi de Porqueres: baumes i esquerdes de travertí,

MÉS INFORMACIÓ: www.consorcidelestany.org · www.porqueres.cat

El paratge de Les Estunes és un dels racons més particulars

Les Estunes

la llegenda

el bosc

Temps era temps, vivien a Les Estunes uns éssers fantàstics,
eteris i invisibles, personificats en forma de dones de bellesa
i finor extraordinàries. En els palaus de pedra, les goges, hi
feien grans festes i convits, que eren coneguts per la gent
de la contrada per l’enlluernadora claror i per la cridòria
dels xiclets que sortien d’esquerdes i baumes. Durant el dia
s’amagaven, amb timidesa de la llum, gaudint de la intimitat
dels seus palaus, i d’això se n’asseguraven teixint, amb un
fil imperceptible, una finíssima xarxa que impedia el pas a
curiosos i atrevits. Només hi entrarien aquells que desitgessin
no retornar mai més al món dels mortals i quedar-se per
sempre entre la fantasia màgica dels palaus rocosos de les
GOGES de Les Estunes...

LES ESTUNES: UN ESPAI PER AL BOSC
El bosc de Les Estunes històricament ha estat
utilitzat per l’home. La vida rural sol aprofitar amb
saviesa i respecte als dons que la natura li oferia
desinteressadament. I aquesta relació íntima entre
l’home i el bosc ha quedat marcada en aquest lloc,
en els noms que tenen alguns roures i algunes
alzines, noms que ens remeten a l’ús que el pagès
donava a l’arbre o al servei que n’obtenia i que
trobareu indicats al bell llarg de l’itinerari.

LES ESTUNES: UN ECOSISTEMA PRIVILEGIAT

LES ESTUNES: UN ESPAI PER AL TRAVERTÍ

el paratge

Les Estunes és un espai de gran valor natural i així ho revela
la seva declaració com a geòtop, espai d’interès geològic i la
inclusió en el PEIN. En la seva reduïda dimensió és un resum
de l’ecosistema de l’alzinar i la roureda. Allí hi habiten des dels
microorganismes microscòpics del subsòl fins als vertebrats
típics del bosc mediterrani, passant per una rica presència
d’arbustos, plantes enfiladisses, molses i falgueres. La
conservació de l’espai encara és prou íntegra i reflecteix amb
prou claredat la riquesa dels espais naturals i la necessitat de
preservar-los amb gran rigor.

el travertí

L’element més característic de Les Estunes és una
pedra de travertí que aflora arreu, una roca creada per
processos bioquímics molt característics i pròpia de la
conca lacustre. Aquesta roca forma a Les Estunes una
placa que possiblement es va fragmentar en trobarse damunt de materials més tous del subsòl i, aquesta
ruptura va provocar l’aparició de les esquerdes i baumes
que avui hi contemplem.

