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distància: 12,1 km

desnivell: 35 metres

durada: 2 hores

dificultat:

9

mitjà:

La ruta comença a l'aparcament de l'estació de ferrocarril de Sils. Si venim per la carretera C-63 de Santa Coloma
de Farners cap a Vidreres, just quan creuem la via del tren haurem de girar a la dreta cap a l'aparcament. En canvi,
si venim de la banda de Vidreres o per la N-2 caldrà prendre l'entrada de l'aparcament just quan creuem l'autopista
AP-7.

com arribar-hi

la ruta

Es tracta d'un recorregut pràcticament pla, ideal per fer-lo amb els més menuts. Com hem explicat, la ruta 
comença a l'aparcament de l'estació de Renfe de Sils. Partirem seguint la ruta número 9 del centre btt de la 
Selva, per creuar el veïnat de l'església de Santa Maria i enfilar el camí que voreja la riera amb el mateix nom. 

,Al cap d'uns 4 km de l'inci del recorregut deixarem el camí que ens ha acompanyat fins aquí per girar en direcció
sud / sud-est per una zona de masos i camps de conreu que ens conduirà al polígon industrial de Puigtió, a 
Maçanet de la Selva. El creuarem seguint les indicacions i el vorejarem per l'est fins a arribar a la Torderola. 
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Seguirem el camí que acompanya la riera de Santa Maria, que més endavant s'unirà a la Sèquia de Sils. Aquest
recorregut ens conduirà, en direcció oest, per diverses pollancredes i camps de ferratgeres, que en èpoques de
pluges podrem veure inundats

estació
ferrocarril

Polígon
industrial puigtió

la
 to

r
d
e
r
o

la

riera dels pins

riera reclar

sèquia de sils

riera de sta. maria

església de
santa maria

... a massanes

... a macanet
residencial

... a macanet

... a sils

... a macanet

p

Haurem de creuar aquest curs fluvial per encarar ja cap al punt de partida. Creuarem encara un parell de rieres més
abans d'arribar a la llacuna permanent, ja a les portes de Sils. Aquí podem aprofitar per acostar-nos a algun punt
d'observació d'ocells per veure alguna de les espectaculars aus migratòries que ronden la zona.


