
Castell de Montsoriu des de Breda 
19 de desembre de 2012   
 

Integrants: Josep Carbonell,  Pep Comas, Joan Corbera, Josep 
Maria Farnés, Ismael Porcar (i Neret), Julià Pratginestós, Josep 
Roca, i Salvador Vilà 

  

Distància: Projectada 13’62 Km i amb altures 13’74 Km. Temps 4’58  
Desnivells: 448 m. Acumulat: 531 - Cotxe: 45 km Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem al Ramassar a 2/4 de 8 i 
marxem per Cardedeu cap a Breda. 
Anem a aparcar prop del centre per 
iniciar la caminada a 2/4 de 9. Passem 
prop de can Valent i seguim senyals 
del PR-C 201 que va de Breda a 
Arbúcies passant pel Castell de 
Montsoliu, senyalitzat per fites de 
fusta. Passem pel Coll de l’Orri i pel 
costat de Can Masseguer. El camí és 
molt planer i es torna més agrest al 
darrer tram d’accés al castell. Al seu 
interior hi estant treballant i no ens 
permeten entrar-hi. Després d’una 
volta pel seu entorn parem a esmorzar 
a 2/4 d’11 damunt d’unes pedres. 
Després seguim cap a Arbúcies, 
seguint els tracks que el Centre 
excursionista de Breda-Riells i Viabrea 
ha editat, i que surten i tornen a Breda. L’arrencada presenta una bona pendent. 
Després passem per la Roca Guilleuma i ens desviem de la ruta d’Arbúcies i seguim el 



retorn per l’altre 
carena, amb la 
incomprensió d’alguns 
dels nostres. Passem 
per amples pistes i 
algun petit corriol. A 
l’altura de Ca n’Iscle 
trobem una pista 
assenyalada pels 
“camins”, que seguim, 
tot abandonant la ruta. 
Passem pel molí d’en 
Bosch i travessem la 
riera de Breda amb 
una passera. Arribem a 
l’aparcament a 2/4 de 2 
i anem a dinar a Ca 
l’Avi. A les postres 
brindem amb cava per 
l’Ismael Porcar que el 
passat 8 de desembre 
va complir 59 anys. A 
la sobretaula decidim 
que reprendrem les 

excursions el 9 de gener. Es sortirà 
a les 7 del Ramassar i s’anirà a fer 
un camí de ronda a concretar. 
  

Text: Josep Maria Farnés 
Fotografies: Joan Corbera 


