45ena TROBADA DE DE L’A.C.O.M
PRIMAVERA 2019
BANYOLES
Dissabte 6 d’Abril de 2019

-De 10:00 a 10:15 trobada dels socis davant l’entrada del camp de futbol de
Banyoles, situat al costat de l’estany amb un ampli aparcament allà mateix.
-A les 10:15 sortida per visitar el màgic paratge de (*) Les Estunes (15 minuts
a peu), tot passant pel refugi de les cigonyes.
-A les 11:30 deixem Les Estunes i anirem a visitar l’estanyol d’en Montalt, el
misteriós estanyol de la Cendra, la Font de la Puda, Passeig Dalmau i tornada
a l’estany (1 hora a peu).
-Re-agrupament a les 12:45 davant la barca Tirona per sortir a les 13:00 a fer
la passejada (durada 40 minuts). Preu per persona 5 euros.
-A les 14:00 dinar al restaurant La Carpa situat davant de l’embarcador de la
barca Tirona. Preu 20 euros per persona i 22 si es vol cafè i copa cava.

*El bosc de Les Estunes és un bonic i frescal paratge on s’hi combina una vegetació densa i ombrívola, un conjunt
d’esquerdes, baumes i coves enmig de la roca de travertí, que conjuguen un conjunt de valors naturals, geològics i
socials com les llegendes d’elevat valor.
Es tracta d’un dipòsit de travertins que, a conseqüència de la precipitació de la sals carbonatades que porta dissolta
l’aigua, ha anat formant esquerdes i baumes que es poden recórrer, convertint-se en un indret d’espectacular
bellesa. En altres èpoques geològiques, el nivell de l’estany arribava a aquesta zona la qual cosa va permetre la
formació del travertí, una roca d’origen sedimentari de formació lenta. Un cop dipositats, aquests materials van
patir fractures a causa, segons alguns autors, de moviments sísmics (terratrèmols) o a processos propis del cicle
càrstic (enfonsaments del terreny per formar estanyols) d’aquesta zona lacustre. Enmig del blocs de travertí
trobarem multitud de fòssils.
Les Estunes han estat lloc d’inspiració literària i origen de llegendes; la tradició popular banyolina convertia aquest
indret en el refugi de les goges, unes peculiars fades que passaven la nit filant vora l’estany. La senyalització ens
indica el camí per arribar als seus palaus de pedra i fer una ruta per aquest bonic racó de Porqueres.
Al damunt hi ha un bosquet d’alzines i roures amb alguns arbres de mides notables. Hi destaca, prop del mas
Corralot, el roure Gros, un exemplar remarcable de roure martinenc (Quercus humilis). El conjunt –tot i que té unes
dimensions relativament reduïdes- és pintoresc i singular, de visita ben recomanable.

*Plànol amb el punt de trobada
*Es prega inscripció a la trobada, abans del Diumenge 31 de Març de
2019, per qualsevol d’aquestes dues vies:
Enviant un correu a : acom1995meteo@gmail.com
Trucant al telèfon del Soci: 644 268 550

