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DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
DISTÀNCIA

1

Km

0

DISTÀNCIA

2

Km

0.900
DISTÀNCIA

3

Km

1.450

DISTÀNCIA

4

Km

2.550
DISTÀNCIA

5

Km

3

S’inicia la ruta darrera del centre d’informació del parc natural
passant una porta i seguint la senyalització. A la dreta tenim
l’estany del Cortalet –que haurem pogut visitar des de l’observatori Quim Franch– i a l’esquerra la closa de les Molleroses. En
passar una segona porta, a la dreta, surt el corriol per anar fins
a l’observatori “Els Roncaires” i tenim noves vistes de l’estany
del Cortalet. El camí segueix recte vora la tanca de la Reserva
Natural.

DISTÀNCIA

6

Km

3,575

DISTÀNCIA

7

Km

Tombem a la dreta passant davant l’entrada de la depuradora.

4
DISTÀNCIA

8

Gir a l’esquerra on el sender passa a ser una pista ampla que
continua vorejant l’estany, passant entre la llacuna i la depuradora. Enmig de la recta, l’observatori “Bernat de Berriac” ens
permet gaudir de bones vistes.

Km

4,250

El camí passa vora les runes d’un mas –Mas Trencat–.

Passem pel pont per travessar el riu Muga. El pont ens durà a
Empuriabrava en una zona d’esbarjo. Anem cap a l’esquerra i
agafem el primer carrer a mà dreta –carrer Garbí– que separa
els sectors Carlit i Montseny. El seguirem sempre recte per
travessar Empuriabrava.

DISTÀNCIA

Km

11 8,675

DISTÀNCIA

12

Km

9

DISTÀNCIA

13

Km

11

Trenquem a la dreta pel camí que passa entre dues columnes.
Arribem a l’estany d’Europa i a l’observatori de les “Miloques”.
El camí volta l’estany passant per l’observatori dels “Capons”.

DISTÀNCIA

Km

6,200

DISTÀNCIA

Km

10 7,500

En arribar al límit de la urbanització, davant nostre i passant un
pontet, s’inicia un carril bici asfaltat que al cap de poc fa un gir
a la dreta.
En trobar la carretera de la Rubina girem a l’esquerra, i 150
metres més endavant –abans d’arribar a la casa-hostal– gir a la
dreta per continuar pel carril bici (ara sense asfaltar) que passa
pel costat de la carretera de Roses a Figueres.

Després d’un revolt i tot just passat un pontet, girem a
l’esquerra per sortir de la carretera i circular pel camí de terra
que va paral·lel a una canalització d’aigua.

Km

DISTÀNCIA

Km

18 14,500
DISTÀNCIA

Km

19 15,325

DISTÀNCIA

Km

14
9

En trobar la cruïlla continuem la ruta cap a l’esquerra en direcció
Palau-saverdera seguint-la uns 2 quilòmetres.

DISTÀNCIA

17 14,150

20 16,325
DISTÀNCIA

Encreuament de camins. Seguirem cap a l’esquerra –on s’inicia
paral·lel a la pista un carril per bicicletes– voltant el mas de Can
Comes. Segons l’època de l’any, a l’alçada del mas el camí es
troba barrat als cotxes.

Passant per sobre del rec Madral, arribem a la urbanització de
Santa Margarida on s’acaba el carril-bici. Fent un gir de 180
graus cap a la dreta, arribem vora un canal i passem per sota el
pont que ens permet travessar la carretera sense necessitat
d’anar a buscar la rotonda que es troba en direcció Roses.

Km

12

DISTÀNCIA

Km

15 12,800
DISTÀNCIA

Km

16 13,350

Trenquem a l’esquerra just en trobar una barraca. El camí continua en lleugera baixada i paral·lel a un canal. El camí tomba a
l’esquerra i tot seguit a la dreta passant vora una construcció.

DISTÀNCIA

Km

21 16,825

Girem fent un angle recte cap a l’esquerra.
L’itinerari continua tombant a l’esquerra, però just en aquest
punt, davant els suros agafats sobre la roca, un caminoi ens
permet anar fins a l’observatori de l’estany de Vilaüt.
Arribem altre cop a la carretera asfaltada de Palau-saverdera a
Castelló, en el punt on travessa una línia elèctrica. Seguim la
carretera cap a la dreta, passant pels tres ponts que creuen els
canals de desguàs de l’antic estany.

Km

DISTÀNCIA

Km

25 20,550
DISTÀNCIA

Km

26 20,850
DISTÀNCIA

Km

27 21,200

Al final de la recta, enmig de la corba, agafem el camí de
l’esquerra que de seguit gira cap a la dreta.
Travessem la Mugueta per un pontet i el camí gira amb angle
recte cap a la dreta.

Desemboquem en un camí (GR-92) on seguirem cap a la dreta.

DISTÀNCIA

Km

28 21,525
DISTÀNCIA

DISTÀNCIA

Km

Desemboquem a la carretera asfaltada que uneix Castelló
d’Empúries amb Palau-saverdera. Tombant a l’esquerra i tot
seguit a la dreta, dibuixant un 4, circulem per camí de terra
novament.

DISTÀNCIA

24 18,600

22 17,250

Km

Fent una ziga-zaga, el camí passa per sota una línia elèctrica
entrant en una zona de conreus.

29 22,200

Gir de 90 graus a la dreta per anar paral·lels al rec dels Salins.

30 24,750

DISTÀNCIA

Km

DISTÀNCIA

Km

23 17,950

25,400

Girem en el primer camí de mà esquerra per passar el pontet
per sobre del rec dels Salins i seguim sempre recte la pista de
terra passant pel davant del Mas Bec.
Trencant de camins. Per arribar a Castelló d’Empúries, anem
cap a la dreta. La ruta segueix recte fins a trobar la carretera.
Travessem la carretera i continuem per asfalt per anar en direcció a Empuriabrava.
Just en arribar sota el pont de la carretera de Roses a Figueres
ens desviem a la dreta pel camí de terra. Travessem la Muga per
un gual. En cas que la Muga porti molta aigua i no es pugui
travessar, podem seguir pel camí del marge esquerra de la Muga fins
a trobar el pont (punt 8 de l’itinerari). Passat el pont i girant a la
dreta, la carretera ens portarà al punt següent.
Per la dreta seguim la carretera asfaltada.
Girem a la esquerra just al costat d’un mas d’on comença un
camí de terra i el seguim sense desviar-nos.
Desemboquem a una carretera asfaltada. La seguim cap a
l’esquerra per arribar al centre d’informació del Cortalet i
tancar la ruta.
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D LA MUGA

La ruta que us proposem ens portarà a conèixer una extensa i variada zona del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Visitarem molts llocs d’interès paisatgístic i ecològic, en concret dues reserves integrals, la de les Llaunes i la dels Estanys.
El text vol ser una ajuda per comprendre la història de la plana empordanesa que està escrita en el mosaic de paisatges protegits que travessarem.
Gràcies anticipades per l’interès de conèixer aquest Parc Natural i per ajudar a la seva conservació. Que tingueu una bona ruta.

A ESTANY DEL CORTALET
L’estany del Cortalet és una llacuna recuperada amb la voluntat de regenerar la riquesa i la diversitat perduda amb la
dessecació i transformació dels
aiguamolls al llarg dels segles.
La vegetació de les vores i de
l’interior de l’estany –canyissos, balques i lliris grocs principalment– juntament amb una
bona representació d’aus aquàtiques –ànecs, bernats, martinets, cabussets,…– i petits
ramats de daines, ofereixen la
possibilitat de contemplar
paisatges i escenes d’una gran
Martinet blanc
bellesa.
Durant les èpoques més seques
de l’any aquest estany el podem
trobar sec, esperant que l’aigua de
tardor li retorni la
Fotja amb els seus pollets
vida.

B PRATS SALINS I JONQUERES
La vida vegetal en aquesta zona està molt condicionada per
l’elevada salinitat del sòl, de manera que només hi poden
viure plantes adaptades a aquestes condicions extremes.
Aquest fet, no només dificulta l’entrada d’aigua a la planta,
sinó que fins i tot pot provocar-ne la deshidratació.
Un cas extrem d’adaptació a la salinitat és la cirialera, planta
carnosa i amb les tiges suculentes fent la funció de fulles.

G ESTANY DE PALAU

Des del pont podem gaudir d’una vista privilegiada d’aquest
riu. Podem diferenciar-ne clarament
dues parts: aigües amunt, el riu està
envoltat de bosc de ribera format de
freixes i verns amb pollancres i àlbers
barrejats on no serà rar de trobar-hi
algun bernat pescaire enfilat. Aigües
avall, el riu –canalitzat artificialment–
dibuixa una línia recta fins el mar.
Freixe

E MARINES RESIDENCIALS
Tant Empuriabrava com Santa
Margarita, són urbanitzacions
construïdes a mitjan segle passat. En tot dos casos es va transformar un terreny de gran valor
Empuriabrava
ecològic amb terreny de gran
valor turístic. El que sempre havia suposat un inconvenient
per a l’aprofitament d’aquestes zones –la presència permanent d’aigua– es va aprofitar per a la construcció de canals
navegables donant així un valor afegit a la urbanització.

F LA RUBINA I L’ESTANY DEL TEC
Cirialera

Tamariu

Jonc

El limònium, conegut localment com a patarra o ensopeguera, que a finals d’estiu floreix donant una tonalitat blava
als prats verds, també disposa de mecanismes per extreure
la sal per sota de les fulles. El tamariu –arbrissó de poca
alçada– reté la sal a les fulles diminutes de les quals se’n
desprèn paulatinament per alliberar-se de la sal acumulada.
Els joncs acaben de donar caràcter a aquesta plana i les
seves mates ofereixen amagatall a conills, llebres i ocells comuns en aquests indrets com les aloses, les cogullades o les
perdius.

C L’ESTANY EUROPA
Aquest estany artificial es
va construir l’any 1996
amb el doble objectiu de
completar el tractament
de les aigües de la depuradora d’Empuriabrava i al
Flamencs
mateix temps crear nous
hàbitats per a la fauna aquàtica. Les aigües de la depuradora,
un cop surten de la planta arriben a l’estany on se les obliga
a circular lentament per tal d’aconseguir d’eliminar-ne
l’excés de nutrients amb l’ajuda de la vegetació aquàtica.

Aquest espai és el resultat del
repartiment de terres entre
veïns de Castelló a causa de la
desamortització a finals del
segle XIX. Les diferents peces
de terra –llargues i estretes–
Estany i mas del Tec
estan separades per fileres
de tamarius. Actualment, la majoria d’aquestes parcel·les es
dediquen a la pastura o al cultiu de farratges.
Entre La Rubina i la carretera de Roses encara hi ha l’estany
del Tec. Sovint només la seva part central resta inundada i
la podem veure ocupada per estols d’aus que hi fan parada
i per cavalls pasturant. En aquesta zona hi cria el bitó, un
ocell tan escàs com llegendari: escàs per la desaparició del
seu hàbitat i llegendari pel seu crit profund, que recorda el
bram d’un bou i que ha donat origen a moltes històries.

La zona ocupada avui
per l’estany de Palau
fou, en altres temps,
part de l’estany de
Castelló. Aquest indret,
travessat pels recs de
desguàs que varen perEstany i canyissar de Palau
metre la dessecació de
l’antiga llacuna, es manté amb un nivell d’inundació que
afavoreix la presència del canyís, el qual forma una densa
taca de vegetació que no deixa veure l’aigua. El canyissar és
molt important per a la conservació de moltes espècies
d’aus com l’arpella –el rapinyaire per excel·lència de les
zones humides– o l’agró roig.

que aquestes siguin les
comunitats vegetals més
abundants, les més comunes dins del Parc
Natural.
Moltes d’aquestes terres
però, fins fa relativament
pocs anys eren pastures Filera de pollancres protegint els cultius
tradicionals. L’increment de la capacitat de transformació
de l’entorn, ha fet possible la seva dessecació definitiva,
afavorint així l’expansió de l’agricultura enfront de la ramaderia. Aquests canvis han provocat sens dubte una pèrdua
de la diversitat biològica a la zona, pèrdua que s’intenta
aturar amb el foment de la transformació inversa transformant conreus intensius amb prats, pastures i closes.

K ESTANY DE VILAHUT

J TERRAPRIMS I ASPRES
H PRATS, PASTURES I CLOSES
La zona del Parc Natural que
encara s’explota de manera
tradicional per la ramaderia
està formada per prats on la
Cortal d’Avinyó
salinització no resulta ser un
problema i on l’excés d’aigua no limiti el creixement de les
pastures. Moltes d’aquestes pastures porten escrita la
història de la seva transformació, ja que havien estat antics
estanys actualment dessecats. La xarxa de canals que les
quadriculen són el testimoni dels treballs de drenatge que
s’hi varen efectuar i les parcel·les de prats, envoltades de
recs i fileres anomenades closes en són el paisatge resultant.
La transformació d’aquest paisatge va fer necessari, alhora,
l’acostament de les persones que l’explotaven. Fou així com
s’edificaren els cortals, masos ramaders nascuts arrel de
l’aprofitament de les terres guanyades a les aigües.

Estany de Vilahut

La plana marjalenca
enllaça amb la serra de
Rodes mitjançant una
franja de terreny suaument inclinada que es
coneix amb els noms
de “els aspres” o
Vinya
“terraprims”. Aquesta
zona s’ha anat formant amb els materials erosionats de la
serra. Enmig hi afloren formacions rocoses, blocs de granit
que donen relleu i caràcter al paisatge.
Per tant, a mesura que ens acostem a la
falda de la serra Verdera o de Rodes, el
terreny es va tornant més sec i la
vegetació, així com els usos del sòl,
canvien respecte als de la plana.
Aquí podem dir que l’aigua només hi
està de pas dins els canals formigonats
que la porten cap a les zones més planeres Cruixidell
dedicades al regadiu.
La presència de vinyes arrenglerades dóna un aspecte
ordenat al territori, només trencat per la presència de
vegetació espontània constituïda principalment per pins
acompanyats de les flaires més típicament mediterrànies:

Vista aèria de conreus

I CONREUS

Pastures del Tec

estepes, romaní, farigola, cap d’ase,… Els bosquets de
suros troben el seu lloc a recer de les formacions rocoses
i els de roures a les depressions de sòl profund més
properes a la plana.

La majoria dels terrenys inclosos
dins del Parc Natural –un 60%
aproximadament– són actualment
dedicats a l’agricultura més o menys
intensiva. Les plantacions de blat de
moro, de gira-sol o de pomeres, fan

Pomeres

Canals de rec

L’estany de Vilahut és l’últim record de l’antic estany de
Castelló, que ocupava una gran extensió de la plana. Un cop
dessecada la zona, la part més fonda de la cubeta de l’estany
encara avui queda inundada de manera més o menys
permanent, essent un refugi de tranquil·litat per a moltes
espècies que hi podem trobar segons les estacions de l’any.
El màxim esplendor de l’estany ben segur que és quan
floreixen els lliris grocs i els ranuncles coincidint amb
l’arribada dels ocells estivals.

L CASTELLÓ D’EMPÚRIES
La ruta ens porta a passar
molt a prop de Castelló
d’Empúries i val la pena
desviar-se per baixar de la
Castelló d’Empúries
bicicleta i fer-hi una visita.
Castelló d’Empúries, amb més de 1100 anys d’història, fou
capital del comtat d’Empúries. Si bé tot el casc antic es
mereix una passejada, l’edifici més destacat és l’església de
Santa Maria (la catedral de l’Empordà), que conserva, de la
primitiva construcció el campanar de torre quadrada (s. XI
i XII). La portada i les tres naus interiors daten dels segles
XIV i XV. Un altre edifici interessat i avui encara actiu i
visitable com a museu és la Farinera.
Prop la catedral es troba el Portal de
la Gallarda, des d’on es domina tota
l’extensió que un dia va ser l’estany
de Castelló. Per aquest portal es
podia accedir a la vila des de les barques que hi podien arribar navegant
des del mar; és per això que al costat
de l’església, des del segle XIII, hi ha
la llotja del mar.
Rentador

