
DOLMENS I ESTANYS DE LA JONQUERA 
 
Alt Empordà 
 
Desnivell 150 m. Durada 2:30 h. Itinerari circular senyalitzat 
 
Des de la Jonquera, per la A2 en direcció S, ens desviem a l’esquerra a menys 
de mig km de la població, i prenem per la GI-601 que va a Cantallops. Estem 
atents i als dos km d’aquesta carretera trobem a la dreta uns indicadors ben 
visibles sobre l’itinerari natural i megalític dels estanys de la Jonquera. 
Deixem el cotxe a l’esquerra. 

 

Seguint els indicadors, en arribar a una bifurcació, anem a 
l’esquerra cap el mas Baleta  (la pista de la dreta serà la de 
tornada). Passem pel costat de l’estany Petit. 
 
L’itinerari deixa els estanys a la dreta. En arribar prop del mas 
Baleta, en vint minuts de camí, la pista gira a la dreta i nosaltres 
deixem la que segueix recte. Ens dirigim d’aquesta manera cap el 
mas fins a la seva entrada, on hi ha un senyal de direcció prohibida. 
 

 
 
En aquest punt visitem un primer dolmen, el Baleta I, a poca 
distància a la nostra esquerra, sobre un lloc elevat. 
 
Retornem al davant del senyal de prohibició i continuem, ara cap a 
l’altre costat, seguint un corriol amb uns senyals de pintura groga, 



pel costat d’un pi. Aviat trobem noves restes megalítiques a la 
nostra esquerra. 
 
 

 
 
Passem un rierol per un pontet de metall i el camí segueix per la 
dreta. Arribem a un altre pontet que, per la nostra dreta, ens permet 
visitar un altre dolmen, situat al costat d’unes roques i sota uns 
arbres. 
 
Tornem al nostre corriol i seguim el camí passant pel costat 
d’estanys menors però que són força grans en èpoques de pluja. 
Arribem a una pista, que prenem cap a la dreta. Puja entre pins i 
aviat trobem cabana a la dreta. 
 

 



 
Pel darrera d’aquesta construcció podem pujar entre la vegetació 
fins el cim del Puig de la Llosa (216 m), amb excel.lents vistes 
sobre els estanys. Hi trobem roques granítiques, amb una llosa 
probablement portada a aquest lloc en temps prehistòrics 
 
Seguim per la pista que immediatamant desemboca a una altra més 
ampla que està asfaltada. 
 
El nostre circuit segueix cap a la dreta cap l’estany de Baix, però 
abans fem una variant i anem cap a l’esquerra per visitar el dolmen 
del Quer Afumat. 
 
Arribem així al mas Campmany, a la nostra esquerra, passant pel 
costat de dues sureres monumentals, a la dreta. 
 
Prenem la desviació a l’esquerra, inicialment també asfaltada, que 
puja pel davant del mas per després anar de baixada per una zona 
on hi ha un camp de tir. 
 
Seguim la pista principal que, en uns 200 o 300 metres després del 
mas fa una corba a la dreta. En pocs minuts arribem al lloc més 
elevat on, a l’esquerra, hi ha unes roques granítiques i la pista 
comença a devallar. 
 

 
 



Pel davant de les roques, a la nostra dreta, entrem entre la 
vegetació i aviat trobem el dolmen del Quer Afumat II, ben 
conservat, amb un panell explicatiu. 
 
Desfem el camí de la variant per tancar el circuit, de manera que 
seguim la pista asfaltada en sentit contrari i, passada la cruïlla on 
l’hem trobat, aviat arribem, de baixada, a l’estany de Baix. 
 

 
 
Seguim recte i passem pel costat de l’estany Gros, en gran part ple 
de canyís. 
 

 
 



La pista va pujant i voreja el mas Farrutxó, a la nostra dreta, i aviat 
tanquem el circuit pel costat de l’estany Petit i arribem en pocs 
minuts al punt de partida. 

 
 
 
Els panells indicadors ens mostren possibles ampliacions de 
l’itinerari. Hi ha més informació sobre la zona a la web  
http://www.lajonquera.com/Estanys.htm 
 
 

 
 



 

 


