> DESCRIPCIÓ:
Municipi: Maçanet de Cabrenys.
Comarca: Alt Empordà.
Places (min): 10.
Places (max): 33.
Centre escolta situat al terme de Maçanet de Cabrenys, dins de la Comarca de l’Alt Empordà.
Aquest municipi està situat en el Pirineu Gironès, on passen diversos itineraris entre ells el
GR-11, i on podem trobar el Pantà de la Boadella, per poder fer una descoberta diferent.
Ens trobem a la vall del riu d’Arnera, que neix al massís de les Salines (inclòs en el Pla d’Espais
d’Interès Natural –PEIN- i en la xarxa europea Natura 2000). La vegetació de la zona és molt
variable i ve marcada pel considerable canvi d’altitud entre la cota mínima i la màxima. A
l’entorn del Mas Olivet podem gaudir de quatre tipus de bosc: la verneda, el bosc de pinassa
(tots dos catalogats com a “prioritaris” per la xarxa europea Natura 2000), la castanyeda i
l’alzinar de sureres.
Ben a prop es troben els terrenys d’acampada La Farga de l’Olivet i El Molí de l’Olivet, de la
xarxa de Campaments i Més.
> CARACTERÍSTIQUES:

HABITACIONS:
Planta baixa:
1 habitació amb 3 lliteres: 6 places.
1 habitació amb 2 llits individuals: 2 places.
1 habitació amb 4 llits individuals: 4 places.
1 habitació amb 3 llits individuals i 1 llitera: 5 places.
1er pis:
1 habitació amb 8 lliteres: 16 places.
* Les habitacions disposen de llençol de sota, coixí amb coixinera i mantes. Cal dur el sac
de dormir.
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EQUIPAMENTS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de serveis: 6.
Dutxes: 6.
Aigua calenta: sí.
Tipus de cuina: Cuina menjador, totalment equipada i amb llar de foc.
Rentaplats: sí.
Rentadora: sí.
Nevera: 2.
Congelador: 1, domèstic.
Cuina de gas: 4 focs.
Forn: sí.
Campana extractora: sí.
Llar de foc: sí.
Estris de cuina: sí.
Menjador: sí.
Sales de treball: 2, polivalents.
Accés internet: no.
TV: sí.
Calefacció: llar de foc i estufes elèctriques.
Zona de joc: sí a 25 metres de la casa.
Lloc de bany: sí.
Apte per a persones amb mobilitat reduïda: sí.

INSTAL·LACIONS AMBIENTALS:
•
•

Sistema d’il·luminació natural amb conductes de llum.
Estació Solar d’escalfament d’aigua sanitària.

Preus:
Veure tarifa de preus adjunta.
Normativa:
Veure pdf amb tarifa de normativa.
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> SITUACIÓ I INFORMACIÓ D’INTERÈS:
SITUACIÓ:
Coordenades: 42.380479,2.740378
Mapa Comarcal: Alt Empordà 1:50.000
Mapa ICC Alta Garrotxa-la Muga, col·lecció 1:25.000 Espais naturals protegits nº 11
Mapa de l’Editorial Alpina Salines-Bassegoda-Alt Vallespir, 1:50.000

ICC
Gmaps
SERVEIS DE LA ZONA:
•
•
•
•
•

•
•
•

Distància al nucli urbà: 1.5Km de Maçanet de Cabrenys,10.5Km de Darnius, 18Km de la
Jonquera i 25Km de Figueres.
Zona de bany: riu amb gorgues o piscina municipal.
Hospital de Figueres: 972 501 400.
Centre d’Atenció Primària Maçanet de Cabrenys: 972 544 258.
Farmàcia De Las Casas Blanco, Maçanet de Cabrenys: 972 544 015.
Ajuntament de Maçanet de Cabrenys: 972 544 005.

Centre d’acollida BTT Maçanet de Cabrenys.
Consorci Salines-Bassegoda.

Refugis:
•
•
•
•

Refugi de les Salines: 12 places. Refugi no guardat
Refugi de Bassegoda Can Galan: 30 places. Refugi no guardat.
Refugi La torre de Carmanxel: 18 places. Refugi no guardat.
Per més informació sobre refugis podeu consultar www.feec.org,

http://www.pyrenees-refuges.com, http://www.madteam.net/refugios/ o
www.euro-senders.com/web_cat.
EXCURSIONS POSSIBLES:
A peu:

•
•
•

GR-10/GR-11 (enllaç): pujada a les Salines.
Camí vell de Maçanet a Tapís.
Tapís-la Font Fresca.
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•
•
•
•

El pont de Can Poquet.
Tapís-Roc de Frausa.
Tapís-Sant Pere de Villars-El Frau.
Volta a Tapís.

•

GR-11: Travessa del Pirineus. Tram comprés entre Albanyà – Cap de Creus. Per més
informació podeu consultar el llibre travessa dels Pirineus editat per el CEC.

•

GR-11: Travessa dels Pirineus. Tram Maçanet de Cabrenys-Vajol-La Jonquera.

•

Travessa de l’Alta Garrotxa a la Serra de l’Albera . Ruta de 6 dies aproximadament.
Comença a Sant Pau de Seguries i acaba a Portbou. Aquesta travessia passa per Oix i
Maçanet de Cabrenys .
Excursió extreta de la revista el Vèrtex número 180.
Ruta de les Salines - Bassegoda.
Excursió Maçanet de Cabrenys- Sant Llorenç de la Muga.
Visita el pantà de Boadella.
Maçanet de Cabrenys- castell de Cabrera- ermita de les Salines- Roc de Frausa- Maçanet
de Cabrenys. Excursió d’unes 7:30h. Excursió extreta de la revista el Vèrtex número 180.

•
•
•
•
•

•

Roc de la Campana.

•

Els arbres monumentals de Maçanet de Cabrenys.

En bicicleta:

•
•
•
•
•
•
•
•

Els bosquets.
Ruta de les ermites.
La Porrissa.
Volta al pantà.
El pantà de Boadella en bici.
Ruta de les fonts.
Els Senglanassos
Rutes en BTT per les Salines. Els colls de l’exili republicà. Revista Excursionisme nº 371,
novembre-desembre 2012 i nº 372, gener-febrer 2013. http://www.excursionisme.cat/.

ESPAIS NATURALS:
Penya-segats de la Muga (PEIN), Alta Garrotxa (PEIN), Massís de Les Salines (PEIN), Alta
Garrotxa-Massís de les Salines (Xarxa Natura 2000).
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COM ARRIBAR-HI:
Autobús de línia:
Empresa DAVID I MANEL amb la línia Maçanet de Cabrenys - Figueres. Per consultar els
horaris podeu trucar al Telèfon 972-672853 o la pàgina web http://www.davidimanel.com/
En arribar a Maçanet de Cabrenys s’ha d’agafar la carretera en direcció a Tapis Passat Maçanet
de Cabrenys, a 1km trobareu un trencant a mà esquerra amb una pista que us durà
directament a Mas Olivet. Seguiu-lo durant uns 400 metres.
Tren:
RENFE fins a Figueres, és la línia que va a Cervera, cotxe de línia fins a Maçanet de Cabrenys.
Cotxe particular:
Des del punt d’origen hem d’anar cap a Figueres per la N-11 o l’autopista A-7 (sortida 4
direcció La Jonquera). Agafem la carretera GI-502, carretera que va direcció Darnius i
Maçanet de Cabrenys, s’ha de tenir en compte que aquesta carretera surt de la mateixa
Nacional. Al arribar a Darnius hem d’agafar la carretera Gi-503 que porta directament a
Maçanet de Cabrenys, continuem per la carretera que marca a Tapis. Passat Maçanet de
Cabrenys, a 1km trobareu un trencant a mà esquerra amb una pista que us durà directament
a Mas Olivet. Seguiu-lo durant uns 400 metres.
Si aneu amb autocar us podrà deixar en el trencant de la pista. Caldrà caminar uns 400
metres.
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