LA SELVA,
SENDERS LOCALS
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA

Ruta de Marata (Maçanet de la Selva)

6,3 km (anada)

1h 30’
Marques de seguiment

Senyalització vertical

2

1

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.

tota la ruta.

En aquest punt també hi ha la primera banderola

Passarem el Centre d’Atenció Primària i uns metres

(senyal vertical) que ens indica la sortida per el

més endavant agafarem una pista forestal a mà

carrer Sant Sebastià.

esquerra, per on l’itinerari discorre planer entre

Pujarem per aquest carrer fins a la següent

camps de conreu. Al fons veiem la torre de Marata

banderola i seguirem la indicació (Estany de

(1) que és una fortificació emmurallada del s.Xlll de

Sils/Pont del dimoni)que ens fa girar cap a la dreta.

propietat privada, que conté elements romànics i
gòtics.
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Des d’aquest punt tenim l’opció de seguir les
marques de pintura (groc/blau), que marquen el
camí que discorre paral·lel a la sèquia i arriba a
l’Estany

de

Sils.

Espai

d’interès

natural

i

reconeguda zona humida d’interès per l’avifauna,
que val la pena visitar.

Arribarem a la carretera que dona accés a la
urbanització Residencial Park, en aquest punt
deixarem la torre de Marata a la dreta i creuarem la
carretera seguint les indicacions cap a l’estany de
Sils. Continuarem per pista forestal recorrent una
agradable zona agrícola.
Recorregut

un

tram

del

camí

veurem

unes

plantacions de pollancres abans d’arribar a l’última

Si no voleu allargar la ruta, podeu desfer el camí
que hem seguit fins aquí i tornar al punt de sortida.

banderola, que ens indica a 500 metres a mà
esquerra el pont del Dimoni (2). Aquest pont fou
construït el segle XVlll per travessar la sèquia i per
on probablement hi passava la Via Romana.

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

