
Turó de les Onze Hores des de Riells i  des de Puiggraciós 
4 de gener de 2023 

Assistents: Jaume Bertran (la Fei), Karin Bruy, Josep Carbonell, Pep Casas, Pep 

Comas, Mercè Font, J Ma Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Josep Pous, Julià 

Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri, Mercè Serra. 

            Distància: 14,24km Temps: 5,27h Temps en moviment: 4,02h Desnivell:686m+  

            Distància: 9,00km, Temps:5h Temps en moviment:3,30h Desnivell: 492m Temp:12 graus 

 Cotxes: Jaume Bertran, Josep Ma Martínez, Esteve Mogas, Josep Carbonell. 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/riells-del-fai-turo-de-les-onze-horas-122617942 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-puiggracios-al-turo-de-les-once-hores-122617982  

 

Ens trobem i a les 7,30h 

sortim direcció l’Atmetlla, 

parem a can Quico per fer el 

cafè, seguim direcció a Riells. 

Aparquem al centre cívic hi 

ha obres al pàrquing habitual. 

Avui ens acompanya en Julià 

Pratginestòs, desprès d’un 

any sense sortir amb la colla,  

feia Bicicleta. 

Fa fresca i el dia és molt clar. 

Sortim de Riells, direcció a 

can Quintanes, encarats al 

Puiggraciós. A l’arribar a prop de la casa, deixem la pista ampla i ens endinsem per un camí estret, 

deixem el camí un parell de kilòmetres més endavant, girem a l’esquerre per un corriol força dret i 

aixaragallat fins el coll de can Tripeta. Aquí trobem la pista ampla que ve de Puiggraciós. Anem mirant per 

veure si ens trobem amb l’altre grup de la colla. Girem a l’esquerra per la cinglera, fins la cruïlla abans de 

can Mestret, ja planejant cap el cim d’avui. Veiem a la llunyania el Clascà. Anem per un corriol just per la 

cinglera, amb unes vistes espectaculars. Arribem al cim a les d’onze tocades. 

El grup que ha sortit de Puiggraciós ens està esperant al cim, i aprofiten per esmorzar. Nosaltres des del 

coll de can Tripeta anem seguint els seus passos i ens pensàvem que els portàvem per darrere. 

Dalt el Turó de les Onze Hores (666m+) esmorzem i gaudim d’unes vistes fantàstiques, el dia és 

espectacular, fa un dia d’estiu. No tenim cap pressa, ens posem a xerrar tots catorze, ens la foto de grup. 

Decidim anar a dinar a can Sous del Serrat de l’Atmetlla. El Turó de les Onze Hores, també anomenat 

Castell d’en Bes, és un turó de 666,2 metres d’altitud dels Cingles de Bertí situat als termes municipals de 

Bigues i Riells, el cim pertany a Sant Quirze de Safaja. Davant del sot de l’Ullar i a migdia del Salt de 

Llòbrega i el Gorg de les Donzelles . 

 

 Primera sortida dels Ginesters 2023, Turó de les Onze hores 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/riells-del-fai-turo-de-les-onze-horas-122617942
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-puiggracios-al-turo-de-les-once-hores-122617982


 La Interpretació toponímica popular de la que es desconeix l’origen del Turó de les Onze Hores 

que afirma que aquest nom es deu perquè és il·luminat pel sol a les onze del matí, hora solar. 

Turó de les Onze Hores. 

 Reprenem la tornada i pràcticament tot és baixada, tornem enrere quasi fins la cruïlla de Can Mestret, 

just abans d’arribar-hi prenem el corriol de la dreta, marcat amb pedrots, baixem pel grau Mercader, molt 

endreçat i ben senyalitzat, anem baixant direcció al Turó Roig, hi ha un fort descens, a la nostra esquena 

hi tenim el Turó de les Onze Hores. Arribem a can Quintana i per la urbanització fins al centre cívic on 

tenim els cotxes. 

Anem cap el Serrat de l’Atmetlla a can Sous on ens retrobem de nou tota la colla. 

Dinem a la terrassa, de can Sous, són les tres i fem una bona sobretaula. 

La propera setmana anirem a la Serra de Busa del Solsonés. Sortirem a les 7h del matí de l’àrea 

esportiva de Corro de Vall. 

 
Fotografies: Mercè Serra 

Text i Trac: Josep Carbonell Miquel Maymó 

 

 


