
Sortida: Estanyol del Vilar,
  Porqueres

Església de Sant
Cristòfol d’Usall

Església de Sant
Miquel Sesvinyes

Església de Santa Maria de Porqueres

Platja d’Espolla

L’Estany de Banyoles

Parc de les Coves
Prehistòriques de Serinyà

500 m

Ruta de l’Estany a les coves de Serinyà 
     ITINERARI: Estanyol del Vilar - Santa Maria de Porqueres - Usall - Platja d’Espolla - Parc de les Coves 

Prehistòriques de Serinyà - Sant Miquel Sesvinyes - Estanyol del Vilar

Recorregut llarg però agradable, que 
comença a l’estanyol situat al costat de 
l’Estany de Banyoles, i que enfila cap a 
Sant Cristòfor d’Usall per continuar 
baixant cap al pla de Martís visitant la 
increïble naturalesa de la Platja 
d’Espolla. 
A continuació s’arriba al Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà i es finalitza 
la ruta visitant l’església de Sant Miquel 
Sesvinyes. 

ESTANYOL DEL VILAR: és l'estanyol més 
conegut de la comarca. Es troba just a la riba sud 
de l'Estany, i, igual que aquest, recorda la forma 
d'un 8.

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE PORQUERES: 
és una església romànica situada al municipi de 
Porqueres. Fou reconstruïda cap a final del segle 
XII i consagrada el dia 5 d'abril de l'any 1182 pel 
bisbe de Girona Ramon Guissall.

ESTANY DE BANYOLES: és l’origen i el 
principal signe d’identitat de la ciutat de 
Banyoles. Juntament amb la seva conca 
lacustre són considerats com el conjunt 
càrstic més extens de la península ibèrica i un 
espai únic d’un gran valor geològic, ecològic, 
paisatgístic i cultural. 

ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOR D’USALL: 
edifici d’origen romànic citat l’any 1086 com a 
dependent del monestir de Sant Esteve de 
Banyoles. 

PLATJA D’ESPOLLA: l’estany temporani d’Espolla és una de les 
manifestacions més sorprenents de tota la conca lacustre de 
Banyoles. S’omple d’aigua irregularment a la primavera i/o a la 
tardor, després de les pluges tot i que també en períodes de 
sequera pot estar diversos anys sense omplir-se, o omplir-se 
només en una estació de pluges. Quan s’omple s’hi poden 
observar els bullidors (entrades d’aigua subterrània amb pressió i 
aire que genera bombolles o moviment d’aigua).  
L’ aigua de la platja d’Espolla flueix a través d’un rec que desemboca 
al riu Fluvià mitjançant els Saltants de Martís.

PARC DE LES COVES PREHISTÒRIQUES DE SERINYÀ¹ : el 
parc està format per un conjunt de jaciments prehistòrics del 
Paleolític mitjà  i  superior. És el millor jaciment de l'Europa 
occidental per conèixer el pas de l'home de Neandertal a 
l'home modern. Fou descobert a mitjans del segle XX.

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL SESVINYES: ermita romànica de 
petites dimensions amb coberta a dos vessants amb 
campanar damunt de la porta d’entrada. La primera vegada 
que s’anomena l’església és a l’any 1208. La imatge que es 
venerava era la Mare de Déu amb l’Infant, avui en dia 
desapareguda.

Durada: 4h

Distància: 20kmkm

Dificultat: 

Descripció: 

Punts d’interès: 
Història i naturalesa en una mateixa ruta

Sortida: Estanyol del Vilar,
Porqueres

Senyalització: Senyals verticals
amb indicacions pròpies de la ruta

|  19

Coordenades: 42.118366 | 2.746941

Mitjana

¹ Horaris i reserves coves de Serinyà: www.plaestany.cat/coves - coves.serinya@plaestany.cat - Tel. 972 59 33 10

Veure punt de sortida


