
El Mont – Alt Empordà – Garrotxa. 

Data: dimarts dia 2 d’abril de 2019 

Participants (8): Joan Gassol, Pere López, Joan Marquès, Josep Mariné, Joan 

Aubia, RosaMari de Vidiella, Joan Maria Boada i Toni Coll. 

Ascensions: El Mont (1125m.). 

Aproximació i Itinerari: Com de costum tots els participants en reunim a les 

set del matí a l’estació de servei d’Altafulla i agrupats en dos vehicles prenem la 

AP-7, anem direcció Girona i tot seguit cap a Besalú i cap el petit nucli de 

Beuda. Deixem els cotxes al aparcament de l’entrada del poblet i a les 09:45 h. 

iniciem el recorregut a peu. 

 
Beuda 

 
Sant Feliu de Beuda 

 

Junt al Santuari hi ha un restaurant i una hostatgeria, que serva la cambra on 

sojornà mossèn Cinto Verdaguer durant l’estiu de 1884. En aquest indret  la 

solitud i la contemplació del proper massís del Canigó van continuar alimentant 

la inspiració del gran poeta. A l’esplanada del cim, davant del Santuari hi ha el 

monument de mossèn Cinto, inaugurat el 2008, que palesa la seva eremítica 

estada. 

 
El Castell de Beuda 

 
Torre circular s.XI 



Sortim de Beuda passant a frec de la impressionant església de Sant Feliu, 

esmentada ja en documents de l’any 1004. Seguim direcció NE per la carretera 

i per la pista de Ca n’Oliveres, abans d’arribar-hi trobem el sender PR que puja 

al cim. Anem amunt per la riera de Capellada fins al cim del turó del Castell de 

Beuda o Castellot de les Bruixes, situat a 561m.a. Entre dos i tres quarts d’onze 

visitem les restes d’aquesta fortalesa d’estil romànic que data del 1002 i ens 

enfilem fins el punt més alt, una torre circular bastida a principis del s..XI. 

 
Pujant del Grau 

 
Font dels Monjos 

 

Continuem camí, quinze minuts per esmorzar, de 11:00 a 11:15 hores i pujada 

forta cap el turó de les Grives i cap el Pujant del Grau, per tal de superar les 

cingleres de Roca Pastora. Cinc minuts abans de les dotze arribem a la font 

dels Monjos i als vestigis del monestir benedictí de Sant Llorenç de Sous. 

Possiblement la seva decadència i èxode varen començar amb els 

ensulsiments provocats pels terratrèmols del 1427 i 29. 

 
Monestir de Sant Llorenç de Sous 

 
Restes de l'Església 

 

A les 12:10 h. iniciem la darrera pujada i pels vols de la una del migdia arribem 

al Santuari de la Mare de Déu del Mont i a l’esplanada del cim coronada per 

l’estàtua de mossèn Cinto Verdaguer. A mesura que el dia avança les 

nuvolades negres augmenten i la visibilitat s’enterboleix. No podem albirar la 

silueta del Canigó que tant va motivar l’esguard de mossèn Cinto. Dinem en un 

pis pas i tirem avall cap al collet de les Sorreres i cap al Pla de Solls. A partir  



 
Santuari de la M.D. del Mont 

 
Cim del Mont 

 

d’aquí el sender desdibuixat i quasi inexistent ens mena entre mig d’alzinars 

amb fort pendent per un camí anomenat de l’alzina del Mal Pas. Anem sempre 

direcció SO. fins als Plans d’en Vilà. I desprès continuem per un corriol tipus 

torrentera marcat amb senyals vermells fins prop de Can Tries. Seguim uns 

metres per la carretera, passem a frec del mas de Colldejou, font i 

bassa/safareig de la Quera i arribem a Beuda quan ja s’inicia una bona 

tempesta. 

 
Amb Mossèn Cinto al Mont 


