
Castell de Montsoriu des de 
Breda 

       29 de desembre de 2021 

Integrants: Isabel Alcalde, Karin Brun, Pep Casas, Miquel Maymo, Esteve 
Mogas, Pep Pous i Josep Roca.

Distància:   12,07 km, Temps: 5,30 h Temps en moviment:3,27

Desnivell: 483 m+  Temperatura mínima : 7 graus

Cotxes: 35 km Pep Casas i Esteve Mogas 

Avui ens hem trobat a les 7 del matí al pàrquing de la zona esportiva de Les 
Franqueses. Hi havia dues o tres propostes però finalment, i sobretot per fer 
una ruta solèia, hem decidit de fer una clàssica del ginesters «El castell de 
Montsoriu» des de Breda. 

A l'entrada de Breda hem parat a la Fonda a fer 
un cafè i hem continuat fins a la sortida del poble 
on  hem  deixat  els  cotxes  per  començar  la 
caminada. Eren 2/4 de 9 del matí. 
 
Hem començat a caminar des de Breda seguint 
les indicacions clares que es van trobant pel camí. 
Hem passat pel coll de l'Orri i hem anat fent via 
pel camí de Can Messeguer. Al llarg del camí, que 
hem fet sempre enmig del bosc mediterrani, hem 
anat  trobant  moltes  alzines  sureres,  cirerers 
d'arboç (plens de cireretes ben vermelles), brucs i 
estepes. I fins hi tot la Karin ha trobat un pinetell ! 

Quan érem gairebé a tocar del castell, hem trobat 
un grup de llenyataires, fent molta fressa amb les 
serres mecàniques, que anaven netejant el bosc i 
fent piles de llenya d'alzina per vendre. 

Gairebé  a  2/4  d'11  hem  arribat  dalt  del 
castell amb la bona sorpresa que era obert i 
hi havia una visita guiada en aquell mateix 
moment !  No ens ho hem volgut  perdre  i 
malgrat  que hem hagut  d'esmorzar  a  peu 
dret mentre fèiem la visita, s'ha de dir que 
ha valgut molt la pena. 

La  visita  té  una durada de 1h i  1/2h i  es 
recorrent tots els indrets del castell amb una 
explicació  per  part  del  guia  molt  ben 



informada i amena. Quan hem arribat dalt de la torre d'homenatge hem fet la 
foto de grup doncs era el punt mes alt de la nostra sortida d'avui. 

Hem començat a baixar a 2/4 d'1 del migdia, pel mateix lloc on hem pujat 
doncs la visita s'ens ha menjat més temps del que preveiem. A 2/4 de 2 ja 
érem als cotxes i com que el restaurant de Breda i el de Sant Feliu de Buixalleu 
eren tancats , hem anat a dinar a Cardedeu, al restaurant Tarambana. Al dinar 
s'ens hi ha afegit en Francesc Ventura, que no és Ginester però és company 
d'una ginestera !  

El menjar ha estat bé, però el servei molt lent i el preu una mica car (el meu 
era de 15€) però no hi entrava el vi ! 

Pel proper dia, el primer de l'any 2022, hem dit d'anar al Castell de la Popa des 
de Sant Martí de Centelles,  ens trobarem a les 7 a l'aparcament de la zona 

esportiva de Les Franqueses.

Fotografies: Esteve  Mogas,  Miquel  Maymó  i  Pep 
Pous 
Text :Isabel Alcalde 


