Serra dels Bufadors – Castell de Montesquiu
9 de desembre de 2009
Integrants: Miquel Bramona, Pep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: 5’42 Km. amb altures 5’61 Km. Temps 2’40 h.
Desnivells: total 211 m. Acumulat 243 m. – Cotxe: 150 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Sortim dels Gorgs a les set
tocades. Agafem la C-17 a
la Garriga cap a Vic. A Sant
Quirze de Besora ens
desviem cap a Santa Maria
de Besora on prenem una
pista cimentada que ens
porta al Coll de Beví.
Aparquem al peu d’uns
rètols i comencem la nostra
peculiar excursió. En Jaume
Muntan ens ha abandonat al
començar la temporada de
la neu i hem recuperat en
Miquel Bramona i la propera
s’integrarà
en
Ricard
Caussa i esperem també en
Josep Carbonell. Ens agradaria que en Joan Arenes i en Joan Garriga s’animessin.
L’excursió suggerida per en Joan Corbera ens comenta la seva singularitat. Remarca
que ens oblidem per un dia de pujar muntanyes, que també ho farem, i deixem-nos
sorprendre per un ambient especial, un microclima tancat. Comencem l’excursió a les
8’23 per un ample camí que passa per sota de la serra de Bufadors. Quan iniciem el
retorn pugem ràpidament i ens endinsarem a una zona boscosa que ens portarà a un
espai amb grans parets verticals de fosques, moltes d’elles cobertes de molsa i
falgueres. És una zona que conserva la humitat i el terra pintat de color marró per les
fulles seques que el cobreix. Les parets presenten cavitats on en dies de vent produeix
un so, que dona nom a la serra. Estem com dins d’un recinte i anem descobrint-lo
pausadament. Al sortir d’aquest espai pugem la serra, on a les 10 del matí, en un
espai solejat, esmorzem mentre comentem el sorprenent recorregut. Després baixem
per camins marcats que ens porten a l’aparcament, una mica més tard de les 11 del
matí.
En Joan havia previst arribar-nos a la vila de Llaés. Degut a l’horari preferim visitar el

Castell de Montesquiu. Quan hi arribem anem primer a reconèixer el seu exterior més
pròxim. El casal fortificat té els seus orígens al segle X, actualment està preparat com
equipament cultural i convencions. A la masoveria hi
ha una exposició que observem des de l’exterior.
Després fem el circuit marcat d’una hora de duració
que al final té una forta pujada al final del recorregut.
A proposta d’ en Josep Roca anem a dinar al
restaurant Bajalou a Orís. Trobem l’aparcament amb
nombrosos vehicles. Les persones que serveixen
van molt atabalades. L’àpat és plenament del nostre
grat. En Jaume Ventura trobarà a la taula del seu
costat un veí de Palou.
A la sobretaula brindem amb cava per l’aniversari de
l’Ismael Porcar, que ahir va fer 56 anys. És el jovenet
de la colla. Decidim que la propera setmana anirem
als Bigues. Sortirem dels Gorgs a les 8 del matí.
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