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Sender del Pont de Can Poquet 

Maçanet de Cabrenys 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest itinerari,  planer i de poca dificultat, que transcorre pels voltants de Maçanet, 
ens permet descobrir indrets naturals amagats molt propers al poble. 
 
Sortim de la Plaça de l’oficina de Turisme en direcció al Vial, passem per davant de 
l’escultura de les Cabres de Maçanet i arribem a la carretera. Girem a l’esquerra fins al 
cartell de l’entrada del poble, de “Benvinguts a Maçanet”, travessem el Pont sobre el 
Riu d’Ardenya i passem pel passeig de Les Platanes. 
 
A mig passeig tranquem a l’esquerra, cap al carrer lateral i pugem l’empedrat entre el 
cementiri i la pista poliesportiva.  Continuem per la pista asfaltada, passem al costat 
dels Camps d’en Mas, i agafem el Camí de Can Poquet a l’esquerra. Seguim el camí 
i baixem al Pont de Can Poquet. En aquest punt s’hi troba un molí i el camí s’enfila 
per un bosquet, tot seguint el traçat de la Riera.  
 
Una vegada arribem a la carretera, just a l’altre banda hi veiem el camí que puja a Les 
Salines. Per seguir el nostre itinerari hem de girar 180 graus, i paral·lels al camí de 
pujada passar pel caminoi de sobre el mur.  Ens dirigim de nou al poble, i seguim el 
camí dels Horts. Passarem per darrera les cases i la muralla i baixant les escales 
arribarem al punt d’inici del recorregut.  
 

       
 

Característiques tècniques 
 

Distància   2,5 Km. 
Temps aproximat  45 minuts 
Alçada mínima  342 m. 
Alçada màxima  380 m. 
Desnivell acumulat  115 m. 
Dificultat de la ruta  Fàcil 
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 Base topogràfica de l’ICC (1:10.000) 
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Senyalització  

 

 

 

Consells i normes 

 
• Abans de sortir informeu-vos de la ruta i de 

la previsió meteorològica.  
• Seguiu els camins marcats i respecteu la 

propietat privada. 
• Extremeu les precaucions en èpoques de 

caça i vigileu amb els vehicles de motor.  
• Respecteu el patrimoni arquitectònic, el medi 

natural i no embruteu l’entorn. 
 

Emergències 112 
Bombers 085 
Mossos d’esquadra 088 
Hospital de Figueres +34  972501400 


