
Centre de Recursos del Castell
de Montesquiu
Sales d’actes i de treball 
equipades per a la celebració
de cursos, congressos 
i seminaris d’entitats i 
institucions diverses 
(possibilitat de restauració i 
allotjament a la Casanova del
Castell)
Tel. 938 529 902

Casanova del Castell
Equipament condicionat com a
residència amb servei complet
de restauració i allotjament 
per a grups en activitats de 
treball o pedagògiques
Tel. 938 529 022

Escola de Natura Les Codines
Programes pedagògics per a
centres d’ensenyament.
Estades de cap de setmana i
vacances per a esplais, entitats
diverses i grups familiars.
Tel. 938 529 902

Diputació de Barcelona
Àrea d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat
www.diba.cat/parcsn

Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural
del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el
Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc de Collserola,
Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Xarxa de
Parcs Naturals
Diputació de Barcelona
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Font Codineta

Casanova
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Excursió fàcil i agradable
per camins i corriols de
pendents suaus, tret
d’una forta pujada al
final del recorregut, 
senyalitzats amb fites
destacades amb color
taronja.

Cal portar calçat 
adequat. 
Cal respectar la
tranquil·litat de l’entorn
i no llençar deixalles de
cap mena.

Urgències: 112
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L’obaga del castell

Oficina del Parc 
Masoveria del Castell
Obert de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h
08585 Montesquiu
Tel. 938 529 902
Fax 938 529 005
p.montesquiu@diba.es

Informació del Parc i del
Bisaura
Horari d’atenció telefònica:
tots els dies de l’any, de 10 a 
14 h, excepte Nadal i Cap d’Any
Tel. 938 529 234
bisaura@diba.es
www.elbisaura.com

Castell de Montesquiu
Informació general del parc,
venda de publicacions i visites
guiades al castell.
Horaris:
– Visita als jardins: dissabtes i 
festius, de 10 a 15 h; juliol 
i agost: feiners, de 10 a 15 h
– Visita al castell: d’octubre a
maig: dissabtes i festius, d’11
a 14 h; juny i setembre: 
dissabtes i festius, d’11 a 14 
i de 16 a 19 h; juliol i agost: 
feiners, d’11 a 14; dissabtes i 
festius, d’11 a 14 i de 16 a 19 h
– Feiners, visites concertades
per a grups
Tel. 938 550 522

Informació del parc

Montesquiu

Sant Quirze
de Besora
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una visió ben característica de la muntanya mitja-
na: els vessants coberts de bosc i, als replans for-
mats pels sediments de la riera, els camps de con-
reu destinats a donar aliment al bestiar. Arribem
fins al pas a nivell, on l’itinerari s’enfila amunt a
l’esquerra i, a la dreta, el camí segueix cap a Pla-
neses passant pel pont, sota del qual trobem la
font Codineta.

Font Codineta  

Sota el pont, en un racó frescal, molt agraït a l’estiu
però fred i humit a l’hivern, brolla la font Codineta.
En aquestes serres el règim de pluges, bastant regu-
lar, que fa que no hi hagi llargs períodes de seque-
ra, i les conques excavades per les rieres en les
roques sedimentàries, margues, gresos i calcàries,
afavoreixen l’existència de fonts prop dels torrents
i les rieres.

Agafem el corriol indicat per la fita que s’enfila
amunt, cap al turó del Castell. Cal extremar les pre-
caucions. El camí puja força en el primer tram i això
permet gaudir d’una bona panoràmica del Ter i del
poble de Montesquiu. Més amunt, entre pi roig,
roure i alguna blada de fulla petita, el camí es fa
una mica més planer.

Montesquiu 

El poble de Montesquiu, primer com a barri de
Sant Quirze de Besora i després com a municipi in-
dependent, es va desenvolupar a partir del final del
segle XIX al ritme que marcava el creixement de la
fàbrica tèxtil de la Farga de Bebiè. També han tin-
gut importància les dues antigues fàbriques de car-
bur, una de les quals, avui convertida en central
hidroelèctrica, es pot veure, des d’aquest punt, a la
riba esquerra del Ter.

L’itinerari ens permet contemplar alguns bons
exemplars de roure, arbre que possiblement havia
format extensos boscos per aquestes contrades.
Finalment, per uns esglaons, a l’esquerra, traves-
sant una roureda més aclarida, a tocar dels jardins
del castell, arribem a l’aparcament i al punt d’inici
de l’itinerari.

Des de la fita que assenyala l’inici de l’itinerari, al
costat de l’aparcament, s’agafa el camí, encara amb
un tram asfaltat, que voreja el castell de Montesquiu
per sota. A l’esquerra, deixem el camí d’accés a l’edi-
fici del castell i als jardins.

El castell i els jardins

El castell de Montesquiu va ser de fet un casal forti-
ficat, utilitzat pels senyors del feu del Bisaura a
manera d’avançada del castell de Santa Maria de
Besora. Es té constància que al final del segle XIII ja
existia, tot i que de ben segur la construcció ori-
ginària és anterior. Al segle XIX el castell va passar a
mans no nobiliàries i des de l’any 1976, per expres-
sa voluntat del seu darrer propietari, Emili Junca-
della, el castell i la finca són propietat de la Diputació
de Barcelona, que l’any 1986 els va promoure com
a parc comarcal. Els jardins que envolten el castell
configuren un entorn atractiu, bé amb les coníferes
de la zona més baixa o bé amb l’enjardinament més
clàssic de la zona més propera a l’edificació.

Un cop deixats enrere el castell i la masoveria, l’iti-
nerari trenca a l’esquerra seguint l’indicador de «la
Solana» i comença a baixar per l’obaga de la serra
del Castell, pel bell mig d’un bosc de pi roig.
L’ambient és fresc i ombrívol.

El bosc de pi roig  

El pi roig és un arbre abundant a les terres prepiri-
nenques i forma importants boscos que també arri-
ben fins a les planes altes interiors i fins a algunes
serres prelitorals. El seu nom prové de la tonalitat
rogenca de l’escorça. Els troncs de pi roig, sovint
força alts i drets, han estat utilitzats tradicional-
ment per a la construcció o com a pals per a les
línies elèctriques o telefòniques. Això fa que l’home
hagi propiciat l’extensió d’aquest arbre, que ha arri-
bat a ocupar vessants que habitualment ocupaven
les rouredes. El sotabosc és format bàsicament per
boix i ginebró i hi sovintegen alguns exemplars de
roure.

El camí segueix baixant i s’apropa a la riera. Deixant
a la dreta el camí que mena a la Solana, arribem a
una clariana, possiblement un antic hort avui aban-
donat, on la fressa de l’aigua ens indica la seva pro-
ximitat. En aquest punt val la pena desviar-se del
camí agafant un trencall a la dreta, que, entre ave-
llaners, ens durà fins a la riera, a l’indret conegut
amb el nom de gorg del Pla de l’Hort.

El gorg del Pla de l’Hort 

La riera de la Solana, prop de la casa del mateix
nom, forma en aquest indret un petit gorg del Pla
de l’Hort. Aquesta riera també és coneguda amb el
nom de riera del Mall dels Ferrers, per les cases de
ferrers que hi ha a la capçalera. A causa del clima
humit d’aquestes contrades, vessa aigua tot l’any a
la riba esquerra del riu Ter, tot i que no deixa de
tenir un cert règim torrencial, amb sobtades crescu-
des, sobretot després de les tempestes de final
d’estiu. La presència de l’aigua afavoreix una vege-
tació pròpia dels marges de rius i torrents –salzes,
verns, plàtans– i alimenta diverses fonts, com ara la
font del Plàtan, que es troba ben al costat de la riera
aigües avall.

Cal tornar enrere per reprendre el camí que hem
deixat i que ara discorre, una mica enlairat, pel cos-
tat de la riera i de camps de farratge.
A mesura que el paisatge d’aquesta petita vall es va
obrint cap a Ponent, camí avall, podem contemplar
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