
Castells de Besora i Montesquiu  

 Aficionats  als  senders 

Última actualització: juliol de 2009 

Excursió dividida en dos dies segons ruta amb un grup d’infants, però es pot fer en una dia, de 8:00 a 

18:00h de la tarda aprox. 

DIA 1 

7:00 Bon dia!!! Ens llevem, vestim i anem a esmorzar. 

7:30 Parem la taula entre tots i esmorzem. 

8:00 Recollim i agafem la motxilla que ens hem preparat el dia anterior. Recordem de tenir la cantimplora 

plena i posar-nos crema solar a la cara. 

8:30 Comencem a caminar. Hem d’anar a la carretera i dirigir-nos cap a Montesquiu. 

9:00 (2 km) Des de Montesquiu podem anar a Sant Quirze de Besora per carretera o per la GR 210 

anomenada vora el Ter. 

9:30 (4 km) Arribem a Sant Quirze de Besora, creuem el Ter per un pont i ens dirigim a l’estació de 

RENFE des d’on agafarem la GR 3. 

9:45 Baixem a un pàrquing i arribem a la font de Sant Jordi. Podeu omplir les cantimplores i descansar 

una estona. Passat el camp de futbol arribarem a unes portes i en passar-les ens duen a un jardí  de tòtems. 

Seguim els indicadors de la GR amb aquest ordre: Can Guixà, el Molí de la Foradada (5km) i el Collet 

de la Riera (6km). 

10:00 Comencem a pujar a poc a poc. 

11:30 Arribem al Puig del Juí, el punt més alt de la ruta (1030m). Fem una parada general. Podeu beure 

aigua, però penseu que n’heu de guardar molta pel dinar. 

12:00 Comencem a caminar per la Serra de la Cogulera. Estem seguint la carena i hi podem veure unes 

grans vistes. 
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Serra de Cogulera 

  

12:40 Després d’una petita baixada ens trobem en un inmens prat i, al final, una masia abandonada 

(11km), s’anomena el bosquetell. Podem parar i dinar. 

 

Aquesta baixada, una mica difícil de trobar, us durà al prat i al mas abandonat 

15:00 Comencem a caminar. Creuem el prat i seguim per darrere la casa. Un indicador ens marcarà 

l’itinerari cap a l’esquerra. A partir d’aquí s’aniran alternant els símbols de GR amb els de PR (verd i blanc). 

Hem de seguir els indicadors cap a Santa Maria de Besora i Castell de Montesquiu. 

15:10 Pujarem una mica per arribar a una tanca i tornarem a baixar. El sender es converteix en una forta 

baixada enmig d’un bosc de faig i de boix molt espès. 
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16:10 En un encreuat de camins, deixem una pista a l’esquerra i agafem la de la dreta per creuar la riera 

de la Clarella per un pont. Hi ha una resclosa que forma una cascada. D’esquenes al cartell vermell hi 

ha una roca on podrem seure i descansar. 

OPCIONAL.  Qui vulgui pot tornar a creuar la riera i agafar aquella pista que haviem deixat a l’esquerra. 

Un cartell ens indica que anem Als Molins. Arribem a la Cascada del Molí del Mir, a 20 minuts d’on èrem. 

Retornem. 

 

Cascada del Molí del Mir 

16:30 Continuem i el sender comença a pujar. 



Castells de Besora i Montesquiu  

 Aficionats  als  senders 

17:00 Una lleugera pujada ens duu fins al Veïnat del Mir constituit per tres grans masos. Passarem per 

un que és un bar (està tancat), no us preocupeu pels gossos, estan lligats. 

17:10 El Camí es converteix en una pista. Ens trobarem amb una tanca per a un cavall. 

17:35 Casa del Noguer. Els gossos estan lligats. Hem de deixar la pista per agafar un camí de l’esquerra.  

Passem pel Mas de Sobre-roca i el Mas Adam. 

18:05 Arribem a Santa Maria de Besora. Hi ha un parc on podem jugar, descansar a la gespa i al carrer 

de més amunt podem omplir la cantimplora, serà per tot el sopar i l’esmorzar del dia següent. Berenem. 

18:30 Comencem a caminar. Hem de creuar la carretera i continuar per una pista que surt a la dreta. 

Arribarem a una casa i seguidament una altra. Treurem la tanca, passarem davant una bassa i seguirem les 

indicacions fins arribar al castell de besora. 

19:00 Comença la pujada quan comencem a veure uns indicadors vermells amb lletres blanques: “El 

castell”. El Camí puja molt per un bosc espès de boixos. Si sentiu un ocell és el Gaig, el vigilant del bosc, 

que està a avisant al bosc que hi ha uns forasters (nosaltres) que hi estan entrant. 

19:30 Arribem al capdamunt del Castell de Besora. Podeu visitar les runes. Ens instal·lem per dormir. 

La gespa és molt alta. Si ho preferiu podeu fer que la pujada al castell de Besora sigui opcional i instal·lar-

vos per dormir en algun lloc de més a baix. En cas de pluja, us poden habilitar una mena de poliesportiu 

per dormir. Sopem. Bona nit. No us acabeu l’aigua, n’heu de conservar pel matí! 

8:30 Bon dia! Ens llevem i esmorzem. Recollim el sac, tornem a fer la motxilla. No us acabeu l’aigua! N’heu 

de conservar pel matí! Des de dalt del castell de Besora es veu un prat inmens, haurem de passar per allà 

per arribar al castell de Montesquiu. 

 

9:00 Comencem a caminar. Hem de tornar a baixar pel mateix camí que vau pujar, però no heu d’arribar a 

la bassa ni a cap casa. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Besora_(Osona)
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9:30 Hi ha un moment que el camí és com si es tallès per una paret de pedres i ens obliga a saltar cap avall, 

en aquest moment hem de seguir un sender de l’esquerra pel mig del bosc. 

9:45 El bosc s’acaba i arribem a una carena impressionant de terra grisa, és la Serra del Revell. Passem 

per sobre. Unes pintades de GR ens indiquen que pugem per dintre el bosc. 

 

Serra del Revell 

10:10 La pujada ens porta a un inmens prat. L’hem de vorejar per l’esquerra. És el prat que veiem des del 

Castell de Besora. No tingueu por de les vaques. 

10:20 Arribem a un mas deshabitat, el revell. Seguim per un sender que s’intueix enmig del prat. Aquest 

sender es converteix en una pista que baixa. 

10:55 Arribem a la bassa del castell. 

11:15 Arribem als jardins del castell de Montesquiu (20 km). Podem descansar, jugar, omplir la 

cantimplora a la font del Xic... 

12:30 Reemprenem el camí. Baixem per la carretera fins al desviament indicant montesquiu (22 km) a la 

dreta. 

13:15 Arribem al campament (24 km). 

 


