LA SELVA,
SENDERS LOCALS
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA

Ruta dels Turons (Maçanet de la Selva)

9,2 km (circular)

2h 30’
Marques de seguiment

Senyalització vertical

1

2

La ruta s’inicia al carrer Salvador Espriu, darrera de

L’itinerari surt del municipi pel carrer Sant Sebastià i

l’Ajuntament, on trobareu el plafó explicatiu dels

en pocs metres creua la carretera que va a Hostalric

diferents itineraris del municipi. En aquest punt

(C-35). Arribarem a una pista forestal on trobarem

també hi ha la primera banderola (senyal vertical) i

una banderola que ens ofereix dues opcions. El

des d’aquí ja podrem seguir les marques de pintura

camí de l’esquerre ens portaria directament al Puig

(franja taronja) que marquen tota la ruta.

Marí i el de la dreta, que és el que proposem, ens
acosta en menys d’un quilòmetre al Turó de Sant
Jordi.
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Val la pena pujar al cim d’aquest turó de 181 metres

Arribarem a una casa situada a la dreta del camí (ca

on es troba el Castell de Torcafelló (s.Xl) (1) i des

l’Artigas), on una banderola ens indica que hem de

d’on gaudirem d’unes vistes magnífiques.

continuar per la pista forestal de l’esquerra tot pujant
suaument fins trobar l’última banderola.
Des d’aquest punt ens queden 600 metres per
arribar al punt final d’aquesta ruta, el Turo de Puig
Marí (2), de 226 metres d’alçada on trobarem una
torre de telegrafia òptica civil del s.XlX, rehabilitada
recentment. Les vistes des d’aquest punt son
impressionants.

Pendent de posar una imatge
del turó de Puig Marí!
Continuarem l’itinerari passant entre camps de
conreu i masies, per poc a poc començar a canviar
de paisatge i passar a vorejar petits turons.
Arribarem a un punt on trobarem una banderola que
ens dona l’opció de tornar a Maçanet de la Selva (el
podem fer de tornada), o girar cap a la dreta per
continuar la ruta en direcció al Puig Marí.

Per tornar al punt de sortida desfarem el camí per
on hem vingut i arribarem a Maçanet de la Selva
directament si no volem tornar a passar pel Turó de
Sant Jordi.

Nosaltres agafarem la segona opció i ens pocs
metres arribarem a una pista forestal que haurem de
seguir i que dona accés al veïnat de Puig Marí.
Després de creuar el pont de l’autopista, la pista
forestal comença a pujar suaument entre boscos
joves i camps de conreu.

Si trobeu alguna incidència en el transcurs d’aquesta ruta, envieu-nos un correu especificant-la a: rutes@selva.cat

