
 

Castell de Montsoriu des de Breda 
 24 d’octubre de 2018 

 Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbera, Mercè Font,Julià 
Llobet,Toni Manel, Miquel Maymó, Josep Oranias, Ismael Porcar (i 
Neret),Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca. 

                        Distància:  16,29 Km.Temps 5,36h. Temps en moviment:4,11h.  
                        Desnivell: 581m+. 
Cotxe: 40 km. Ismael Porcar, Julià Llobet, Josep Carbonell. 

Ens trobem a la zona esportiva de 
Corró a 2/4 de 8 del matí i 
marxem cap a Breda. 
Quan arribem anem aparcar al 
pàrquing que està passat el 
poble. 
Comencem a caminar a les 9h. El 
dia és esplèndid, molt clar i 
assolellat. Passem a prop de can 
Valent i seguim els senyals del 
PR 201 que van de Breda a 
Arbúcies, passem pel Coll de 
n’Orri. El camí és planer fins 
arribar al darrer tram de l’accés al 

castell.  
El castell cada cop més millorat,ara no hi treballen  Està tot tancat i no hi ha 
ningú. 
Decidim esmorzar, fer la foto de grup i gaudir de les vistes i el sol. 



 
Al reprendre la caminada, en Josep Oranias, en Josep Carbonell i en Joan 
Corbera, tornen cap a Breda i quedem als cotxes. Nosaltres seguim fent la 
caminada més llarga. 

 
L’arrencada presenta una bona pendent. Fins arribar al coll de Castellà. Anem per 
amples pistes i algun petit corriol, creuem la carretera i seguim prop del riu, 
passem una passera i anem direcció a Breda pel costat del riu. Arribem al moli 
d’en Bosch i travessem la riera de Breda amb una passera. També trobem un 
forn de calç. Tot seguit entrem al poble.  Arribem a l’aparcament a les  14h i anem 
a dinar a ca l’Avi, on ens retrobem amb la resta del grup .  
La propera setmana anirem a Sant Pere de Falgars des de Hostalets d’en Bas, 
Sortirem a les 7h del matí de la zona esportiva  de Corró. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografies: Joan Corbera 
Text: Miquel Maymó  


