LA SELVA,
SENDERS LOCALS
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA

Ruta al pou de glaç de Buscatell (Maçanet de la Selva)

7,7 km (anada)

2h
Marques de seguiment

Senyalització vertical

1

2

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

Des d’aquí podrem seguir les marques de pintura de

l’Ajuntament, on trobareu el plafó explicatiu dels

la Via Augusta (franges groc/blau), que marquen

diferents itineraris del municipi. En aquest punt

tota la ruta.

també hi ha la primera banderola (senyal vertical)

Creuarem la carretera que va a Hostalric (C-35) per

que ens indica la sortida per el carrer Sant Sebastià.

arribar en pocs metres a una pista forestal on

Pujarem per aquest carrer fins a la següent

trobarem una banderola. Seguirem la direcció de la

banderola i seguirem la indicació (Pou de glaç de

dreta que ens acosta en menys d’un quilòmetre al

Buscatell/Castell de Torcafelló) que ens fa continuar

Turó de Sant Jordi. Val la pena pujar al cim d’aquest

recte.

turó de 181 metres on es troba el Castell de
Torcafelló (s.Xl) (1) i des d’on gaudirem d’unes
vistes magnífiques.
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(4,5km) i la direcció que hem de seguir per arribar al
Pou de glaç de Buscatell.
La pista planeja fins a la següent banderola i des
d’aquí el camí puja durant uns 700 metres
aproximadament, per acabar baixant per l’altre
vessant de la muntanya i arribar a la carretera que
va de Maçanet a Hostalric.
En aquest punt el camí es converteix en corriol i en
pocs metres ens acosta al final d’aquest itinerari, el
Pou de Glaç de Buscastell (3), documentat de
l’any 1650, de gran espectacularitat.
Continuarem l’itinerari per pista forestal entre camps
de conreu, fins que el camí es converteix en un
agradable

sender

que

s’endinsa

en

boscos

d’alzines, on ens trobarem la Font del Llop (2) amb
un antic safareig.

No deixarem les marques grogues i blaves, i
seguirem les senyals verticals en direcció el Pou de
Glaç de Buscastell.
El sender arriba a una pista forestal que haurem de
seguir i que baixa suaument per acabar creuant la
via del tren per sota d’un pont.
A pocs metres i després de creuar una riera,
trobarem una banderola que ens informa de la
distancia que hem recorregut des de Maçanet

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

