Cas
stell d e Mon
ntsoriu des
s de Breda.
B
25 de gener de
e 2017
Integrants: Vicenss Catafal, Joan Corb
bera, Carless Mata, Miquel Maym
mó,
Manel Molina,
M
Jossep Pous, Julià
J
Pratginestós, Jossep Roca, Josep Rod
dri i
Ramón Vilana.
Distàn
ncia projec
ctada: 14,7k
km Temps:: 4,38h Des
snivell positiiu: 508m
Cotxe
e: 37km.Man
nel Molina i Josep Rocca
Avui e
ens trobem
m al Ramas
ssar a les 7del
matí i decidim ca
anviar la sortida degut a les
previsions meteo
orològiques i decidim d
d’anar
al casttell de Monttsolius a Breda.
Anem cap a Breda, on hi aparquem
a
a tres
quartss de vuit al pàrquing, a la sortid a del
poble a peu de ca
arretera, a prop
p
del cen
ntre.
Són trres quarts de vuit, fa fred i este
em a
170m alçada, 4 graus
g
de tem
mperatura, hi ha
molts núvols.
Iniciem
m la camina
ada direcció al castel l que
veiem a la llunya
ania, seguim
m les marrques
blanqu
ues i grogu
ues de petitt recorregutt, PR
C-201. Anem pujjant, són cinc cents m
metres
de desnivell i an
nem fent ca
amí, ja no ttenim
fred, e
en dues ho
ores ens prresentem d
dalt el
castelll. Estan fen
nt obres des
s de fa anyss. És el castell gòtic de
e Catalunyaa recuperant bona part de
l’esple
endor d’un castell
c
amb més de 1.0
000 anys d’h
història.
Hem ttrobat l’equiip de neteja
a i ens expliiquen que les visites són de dijouus a diumen
nge, i són molt
m
interesssants. Fa un
u vent hum
mit i molt fre
ed; ens fem la foto de grup
g
i comeencem la ba
aixada.
Camin
nem mitja hora més, co
omença a ccaure gotes
s de pluja i calabruix, eens protegim al porxo de

l’aparcamen
nt que hi hha al coll de
d Castellar a
prop
p
del ca
astell. Esm
morzem, só
ón tres qua
arts
d’onze,
d
fa frred, estem a quatre graus, no hi ha
vent
v
i no plou.
p
Seguim
m baixant, tot donantt la
volta
v
al turó
ó de can Toordera, pass
sem a prop de
la
a casa nov
va del Boscc, i de drett anem cap
p a
Breda,
B
entrem al poblle donem la volta perr la
plaça
p
tot re
ecordant laa sèrie, Vent del Pla de
TV3.
T
Entrem a l’esgglésia i el sagristà ens
e
explica
e
que és un anttic monestirr construït pel
vescomte
v
Bernat
B
II de Cabrerra, també va
construir
c
el castell. Acttualment l’a
antiga esglé
ésia
serveix
s
d’aju
untament.
Sortida
S
ben aprofitada i matinal molt tranquil·la.
Decidim
D
ana
ar a dinar a Ca l’Avi. Calentets
C
i molt
m
correccte. La propera setman
na anirem all Taga per Pardines.
P
Sortirem
S
a lees 7h de Lle
erona.
La Calçotada d’aniversari de
els Ginesterrs la farem el
e dimecres
s 1 de març a can Vicens de Palou
u.
Fotogrrafies Joan Corbera
Text M
Miquel Maym
mó

