
> DESCRIPCIÓ:

Municipi: Maçanet de Cabrenys

Comarca: Alt Empordà

Places (min): 15

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:
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https://www.campaments.cat/terreny/el-mol%C3%AD-de-lolivet
https://www.campaments.cat/terreny/el-mol%C3%AD-de-lolivet
https://www.campaments.cat/terreny/la-farga-de-lolivet


> CARACTERÍSTIQUES:

HABITACIONS:

Planta baixa: 

1 habitació amb 3 lliteres: 6 places

1 habitació amb 4 llits individuals: 4 places

1 habitació amb 3 llits individuals: 3 places

1 habitació amb 2 llits individuals i 1 llitera: 4 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.

EQUIPAMENTS:
 Nombre de serveis: 6
 Dutxes: 6
 Aigua calenta
 Cuina-menjador, totalment equipada
 Llar de foc: la llenya es compra directament a la casa
 Rentaplats
 Rentadora
 Nevera: 2.
 Congelador: 1, domèstic
 Cuina de gas: 4 focs
 Forn
 Microones
 Campana extractora
 Llar de foc
 Estris de cuina
 Menjador
 Sales de treball: 2, polivalents
 TV
 Calefacció: llar de foc i estufes elèctriques
 Zona de joc: a 25 metres de la casa
 Lloc de bany (riu proper)
 Apte per a persones amb mobilitat reduïda

INSTAL·LACIONS AMBIENTALS: 
 Sistema d’il·luminació natural amb conductes de llum
 Estació Solar d’escalfament d’aigua sanitària
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Possibilitat de fer serveis de voluntariat

Treure rocs de dintre els prats (en època en què no està sembrat: de juny a 

novembre)

Calendari d’obertura:
Tot l'any, excepte  la nit de Sant Joan. 

> SERVEIS I PREUS:

Usuaris:
Entitats
Empreses
Grups particulars

Serveis: 

Càtering

Preus:
Veure pdf amb tarifa de preus. Cal dipositar una fiança

Normativa:
Veure pdf amb tarifa de normativa

> INFO D’INTERÈS:

COM ARRIBAR-HI

Tren

Línia  de RENFE R11 Barcelona-Portbou, parada a Figueres,  després autobús de 
línia fins a Maçanet de Cabrenys.

Autobús de línia
Empresa  DAVID I MANEL, línia Figueres-Maçanet de Cabrenys. Telèfon 972-
672853.

En arribar a Maçanet de Cabrenys s’ha d’agafar la carretera en direcció a Tapis; 
passat Maçanet de Cabrenys, a 1km tribareu un trencant a mà esquerra, amb el 
cartell "Menhir de la Pedra Dreta", amb una pista que us durà directament a Mas 
Olivet. Seguiu-lo durant uns 400 metres.

Cotxe particular

Des del punt d’origen hem d’anar cap a Figueres per la N-II 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 
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https://maps.google.es/maps?daddr=42.380493,2.740299&hl=es&ll=42.380524,2.740542&spn=0.006237,0.009645&sll=42.380227,2.740391&sspn=0.003119,0.004823&geocode=Fc2shgIdS9ApAA&mra=prev&t=m&z=17
https://maps.google.es/maps?daddr=42.380493,2.740299&hl=es&ll=42.380524,2.740542&spn=0.006237,0.009645&sll=42.380227,2.740391&sspn=0.003119,0.004823&geocode=Fc2shgIdS9ApAA&mra=prev&t=m&z=17
https://maps.google.es/maps?daddr=42.385097,2.737952&hl=es&sll=42.382387,2.739158&sspn=0.012474,0.01929&mra=mift&mrsp=1&sz=16&t=m&z=16
http://www.davidimanel.com/
http://rodalies.gencat.cat/ca/linies_estacions_i_trens/index.html?linia=r11


carretera que marca a Tapis; passat Maçanet de Cabrenys, a 1km 
trobareu un trencant a mà esquerra amb el cartell "menhir de la pedra dreta", 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.

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
 Punt d’acolliment BTT Maçanet de Cabrenys  
 Consorci Salines-Bassegoda  

EXCURSIONS POSSIBLES

A peu

 Camí vell de Maçanet a Tapís.   Distància: 5 Km. Dificultat: mitjana
 Tapís-la Font Fresca.   Distància: 1,4 km. Dificultat: baixa
 El pont de Can Poquet   (circular). Distància: 2,5 km. Dificultat: baixa
 Volta a Tapís   (circular). Distància: 5 km
 Les Salines   (circular). Distància: 21,65 km. Dificultat: alta
 Mas Olivet-Santuari de Les Salines  . Distància: 7,83 km. Dificultat: baixa 
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https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mas-olivet-macanet-de-cabrenys-santuari-de-salines-5212096
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9519900
http://ca.salines-bassegoda.org/esports/senderisme/volta-a-tapis-665.html
http://ca.salines-bassegoda.org/esports/senderisme/el-pont-de-can-poquet-409.html
http://ca.salines-bassegoda.org/esports/senderisme/tapis-la-font-fresca-664.html
http://ca.salines-bassegoda.org/esports/senderisme/cami-vell-de-macanet-a-tapis-410.html
http://ca.salines-bassegoda.org/consorci.html
http://ca.salines-bassegoda.org/centre-btt/punts-dacolliment/punt-dacolliment-btt-a-macanet-de-cabrenys-91.html
https://maps.google.es/maps?daddr=42.380493,2.740299&hl=es&ll=42.380524,2.740542&spn=0.006237,0.009645&sll=42.380227,2.740391&sspn=0.003119,0.004823&geocode=Fc2shgIdS9ApAA&mra=prev&t=m&z=17
https://maps.google.es/maps?daddr=42.385097,2.737952&hl=es&sll=42.382387,2.739158&sspn=0.012474,0.01929&mra=mift&mrsp=1&sz=16&t=m&z=16


 GR-11: tram Maçanet-refugi Bassegoda. Distància: 27,37 km. Dificultat: alta
 El Fau-Riumajor  . Distància: 13,07 km. Dificultat: mitjana
 GR-11: tram      Albanyà – La Vajol  . Distància: 25,16 km. Dificultat: baixa
 Visita al pantà de Boadella  . Distància: 11,55 km. Dificultat: mitjana
 Excursió per a conèixer els arbres monumentals de Maçanet de Cabrenys 

Revista Muntanya,  núm. 817, 06/98
 Entorns de Maçanet   (circular). Distància: 4,2 km. Dificultat: baixa

En bicicleta

 Els bosquets   (circular). Distància: 3,38 km. Dificultat: baixa
 Ruta de les ermites   (circular). Distància: 25,15 km. Dificultat: alta
 La Porrissa   (circular).Distància: 13,95 quilòmetres. Dificultat: mitjana
 Volta al pantà     (circular). Distància: 38,48 km. Dificultat: alta
 Els Senglanassos   (circular).Distància: 38,66 km. Dificultat: alta
 Maçanet-Salines-Bassegoda   (circular).Distància: 22,23 km. Dificultat: 

mitjana
 Maçanet-Sant Llorenç de la Muga   (circular). Distància: 37,68 km. Dificultat: 

mitjana
 Maçanet-Figueres  . Distància: 34,24 km. Dificultat: mitjana

REFUGIS

 Refugi de les Salines   
 Refugi Bassegoda   
 Refugi Torre de Carmanxel   

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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http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/girona/sls/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/girona/alg/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/girona/mps/
http://www.catalunya.com/la-torre-de-carmanxel-17-13006-54
http://www.cee.cat/bassegoda.php
http://www.cee.cat/salines.php
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2874103
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8000226
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9102840
http://ca.salines-bassegoda.org/centre-btt/rutes-btt/ruta-btt-06-els-senglanassos-404.html
http://ca.salines-bassegoda.org/centre-btt/rutes-btt/ruta-btt-04-volta-al-panta-403.html
http://ca.salines-bassegoda.org/centre-btt/rutes-btt/ruta-btt-03-la-porrissa-401.html
http://ca.salines-bassegoda.org/centre-btt/rutes-btt/ruta-btt-02-ruta-de-les-ermites-400.html
http://ca.salines-bassegoda.org/centre-btt/rutes-btt/ruta-btt-01-els-bosquets-399.html
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3792371
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2970925
http://senders.feec.cat/gr-11/gr-11-etapa-20
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10008764
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2801123

	Serveis: 

