Saltt del M
Mir i Castel
C
l de B
Besora
a
des de Sannta Marria de Besora
B
a 8 de març de 20117
Integrants: Josep
p Carbonell, Vicenç Catafal, Jooan Corbe
era, Josep M
Farnés, Josep M. Martínez, Miquel May
ymó, Maneel Molina, Is
smael Porccar,
Josep Roca
R
i Jose p Rodri
ncia projec
ctada: 13,35
5 10,50km a
amb alture
es: 13,59 10
0,63km
Temps
s: 5,03 4,07
7h
Distàn
Desnivells: 333 186m
1
Acum
mulat: 550 391m
Cotxe: 71 Josep C
Carbonell i Manel
M
Molin
na

na on amb dos cotxes
s anem a la
a Garriga peer agafar la
a C-17 que en
Ens trrobem a less 7 a Lleron
sortire
em per anarr en direcció
ó a Vidrà. T
Travessem Sant Quirze
e de Besoraa, on parem
m al restaurrant
Túnel a prendre el cafè. Se
eguim i apa
arquem al centre
c
del poble
p
de Saanta Maria de Besora, al
davant del seu Ajuntament
A
. A les 8 i ¼ prenem
m el GR-15
51 que va aal Santuari de Bellmu
unt.
Passe
em per la masia de ca l’Adam. Se
eguim per la
a Granja de les Pedreggoses i en passar
p
per Cal
C
Mir en
ns sorprene
en les edificacions espe
ecialment el
e restauran
nt La Cabannya del Mir. Seguim un
nes
marqu
ues vermelle
es que ens assenyalen
n la Resclos
sa del Molí del Mir, quee passem per
p un pont de
fusta q
que ens permet traves
ssar la riera
a. Observem
m una canalització de ppedra, amb
b uns rètols de
perill. Continuem cap als 3 molins
m
farin
ners del Mir. El primer encara quee ruïnós s’hi pot veure les

restess del meca
anisme. Un
ns quants ens arribe
em al
mirado
or del salt. Després ba
aixem per u
unes escale
es de
fusta ffins a la rie
era de la Fo
oradada, on
n contemple
em el
salt de
el Mir. Reto
ornem pel mateix
m
cam
mí fins a la pista
que e
ens ha porttar cap al Castell de Besora. Al
A cap
d’una estona, qu
uan són 2/4
4 d’11 pare
em a esmo
orzar.
Seguim
m pel Serra
at dels Matx
xos i en passsar per la masia
m
del Pra
at trenquem
m cap a San
nt Salvadorr del Prat. Enmig
E
del ca
amps veiem
m que ens desviem
d
de
e la nostra ruta i
optem
m per tornar vers a ca l’Adam i ret ornar pel mateix
m
camí. En arribarr als cotxes
s a les 12 i ¼ mentrre en
Carbo
onell, Catafa
al, Farnés, Martínez i Roca optem
m per
acaba
ar la nostra excursió
e
la resta puja ffins al Castell de
Besora
a i la masia el Pla. Després anem jun
nts al
restau
urant el Tún
nel a dinar. Ens tenen a
apunt una llarga
l
taula i després d’una
d
llarga
a espera e
ens atenen.. Ens
satisfà
à la bona cu
uina que en
ns serveixe
en. A les po
ostres
brinde
em amb cavva a la sallut d’en Jossep M Marrtínez
que ell 13 de febrer complí 68 anys, p er cert molt ben
portatss. Despréss a la so
obretaula d
decidim qu
ue la
properra setmana
a anem al Santuari
S
de la Mare de
e Déu
del Mo
ont des de Beuda.
B
Sorttirem a les 7 de Llerona.
arnés
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