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Itineraris de descoberta
Descobrim i sentim els Aiguamolls
/ INF, CI, CM, CS, ESO i CF
SUBVENCIONADA

Itinerari guiat de baixa dificultat, el principal del Parc. Es comença des del
Cortalet (centre d’informació del Parc) i va fins a l’observatori Senillosa, unes
antigues sitges per emmagatzemar arròs des d’on es té una vista privilegiada a
vol d’ocell de l’entorn.
La visita permet un primer contacte amb el Parc Natural, la natura que ens
envolta i reconeixem la seva singularitat i les espècies que hi habiten o que hi
transcorren durant les migracions. Es fa especial esment a la diversitat
d’ambients que hi ha presents al Parc i la importància de la conservarció de zones
humides litorals per a la biodiversitat.
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2-3 h durada

Descobrim les Llaunes salabroses
/ CI, CM, CS, ESO i CF
SUBVENCIONADA

Itinerari del Mas Matà fins a la platja. La vista panoràmica
des de l'obervatori Senillosa contextualitza el Parc a
l’Empordà i les comarques veïnes.
Ens fixem en els diferents ambients i paisatges que
conformen el Parc, la flora i la fauna, i coneixem quins
fenòmens tenen lloc a les llaunes —llacunes litorals— i
quines són les seves peculiaritats: són el punt de trobada
entre l'aigua dolça i l'aigua salada del mar. En arribar a la
platja s’expliquen les dinàmiques dunars i com s’hi
adapten les espècies que hi viuen.

La reserva integral dels estanys de Vilaüt
/ INF, CI, CM, CS i ESO
SUBVENCIONADA

Iniciem l’activitat fent un recorregut a l’exposició EmpordàNA’T de
l’ecomuseu La Farinera de Castelló d’Empúries.
Tot seguit, ens dirigim a Vilaüt on s’explica la naturalesa de la reserva
integral, antiga ubicació de l’estany de Castelló i Palau. Es parla de la
geologia i ecologia del lloc i de l’assecatge natural i artificial dels antics
estanys. L’itinerari circular permet conèixer la riquesa florística i
faunística de la zona, d’especial interès per les aus més tímides que
fugen dels sarau dels itineraris del Cortalet.

