
 Turó de Montsoriu 633 m. (la Selva) 
 
Cim: Turó de Montsoriu. 
Data: Dimarts 05 de març de 2019. 
Participants (8): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Maria Boada, Josep Mariné, 
José Vázquez, Rosa Maria de Vidiella, Toni Coll i Pere López. 
Inici: Quilòmetre 13 de la carretera GI 552. 
Final: Quilòmetre 13 de la carretera GI 552. 
Circular: Si. 
Temps real: 02:50 hores. 
Temps total: 03:45 hores. 
Desnivell: 430 metres. 
Desnivell acumulat: 470 metres. 
Distància: 11,1 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
Ens trobem al quilòmetre nº 13 de la carretera GI 552, entre Hostalric i 
Arbúcies. 
 

            
        Esplanada que fa de pàrquing.                Punt on deixem la carretera. 
 
Deixem el cotxe en una esplanada al costat de la carretera, i quan són les 
08:50 hores, reculem una cinquantena de metres agafant una pista a la dreta, 
pugem una mica i quan s’acaba la pista girem a l’esquera, per tot seguit anar 
per l’esquerra en una bifurcació que trobem, el camí de la dreta puja a una 
masia, Refugi el Verdeguer. 
 
Anem pujant i deixem a la nostra esquerra el Turó del Verdeguer,. 
 
Quan són les 09:15 seguint el PR-C 201 el qual no deixarem fins el cim. 
 
Anem seguint el PR, a estones per pista i a estones per camins que fan 
d’enllaç entre elles, però cal dir que aquests camins no estan molt clars i que 
s’ha d’estar molt atent per trobar-los. 
 
Sobre les deu del matí i quan estàvem lluitant per trobar un camí força perdut, 
passem a tocar de les runes del mas el Morer del Bosc, mas enrunat i que 
gairebé se l’ha menjat la natura. 
 



            
            Camí que costa de trobar.                 Bonic bosc d'alzines sureres. 
 
El camí transcorre per boscos d’alzines sureres molt macos i que ens fan molt 
agradable la passejada. 
 
Quan són les 10:45 hores som dalt del cim, això és un dir, ja que el cim està 
copat per un gran castell, el castell de Montsoriu, al qual no podem accedir ja 
que està tancat i no permeten l’entrada si no és com a visita turística, i avui 
dimarts no és dia de visita. 
 
El castell de Montsoriu (també anomenat castell de Montsoliu, és considerat el 
castell més important del gòtic dels Països Catalans. 
 
Aquest castell està format per tres recintes encerclats per muralles, la part més 
antiga conservada del castell roquer, és la torre mestra o de l'homenatge, de la 
segona meitat del segle X. 
 

Conta la llegenda de l'origen del Castell de Montsoriu, que un dia, el general 
Maüs estava defensant la terra contra forasters, però va ser ferit i va fugir pels 
boscos fins que va arribar a dalt d'un turó i va encendre una foguera. Llavors, el 
seu ajudant va veure la foguera i el va anar a rescatar. Per commemorar allò el 
general Maüs va fer construir un castell sobre aquell turó anomenat Montsoriu. 

 

            

            Vessant nord del castell.                        Vessant est del castell. 
 
Una vegada arribats al castell li donem el tomb per veure els quatre costats i fer 
unes quantes fotos. Fet això anem al turó del costat que està molt a prop, al 
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turó de la Torre de les Bruixes, que té gairebé les mateixes vistes i de pas 
podem contemplar el castell amb la seva plenitud. 
 

 
Castell de Montsoriu des del turó de la Torre de les Bruixes. 

 
Són les onze del matí i aprofitem per descansar i esmorzar dalt del turó de la 
Torre de les Bruixes, mentre aprofitem per relaxar la ment i els ulls contemplant 
els cims propers que en altres sortides hem pogut coronar, El Montseny amb el 
turó de l’Home, les Agudes, etc. 
 

            
      Esmorzant al turó de la Torre de                     Vista del Montseny. 
      les Bruixes. 
 
Mig hora més tard tornem a baixar fins el Castell i tal com anem arribant sortim 
cap a la dreta i avall seguint el PR-C 201. 
 
La baixada torna ser forta al principi, però després tot i que és constant es va 
suavitzant. 
 



            
                  Baixant per pistes.                               Masia Can Bruix. 
 
Quan són un quart d’una del migdia passem per una masia anomenada Can 
Bruix, estem al Parc Natural del Montseny, continuem baixant per pista. 
 
Uns vint minuts baixant per pista ens fan arribar de nou a la carretera, la qual 
agafem a l’esquerra fins al cotxe. 
 

 
Bonica flor de Violeta (Viola Odorata). 

 
Hem baixat força ràpid, doncs volem anar a visitar el Museu Etnològic del 
Montseny que es troba a Arbúcies. 
 
Al entrar al museu ens passen dos audiovisuals molt interesants i que ens 
agraden molt, tot seguit fem una visita ràpida a les quinze sales que té el 
museu, ja que es fa tard i han de tancar. 
 



            
              Àrea de pícnic El Pol.                         Monòlit al poble de Breda. 
 
Al sortir fem una passejada pel poble i després anem a dinar a una àrea de 
pícnic, i per acabar d’arrodonir el dia fem una petita visita al poble de Breda. 
 

 
Mapa de la zona, recorregut en color carabassa. 


