
 

 

El Paraigua, 2018 – 2019 
El Castell de Montsoriu i la Riera d'Arbúcies 

 
Allotjament: Hotel Montsoliu C/ Francesc Camprodon, 90 17401 Arbúcies (Girona)           
Tel: 972 861 248  
 Preu pensió completa: 73€ (en habitació doble) (Suplement per habitació individual: 10€) 

 
https://www.hotelmontsoliu.com/ 
 
Dinar de Nadal: Restaurant de l'Hotel Montsoliu, a les 14:00. Preu: 20€ 
 
Desplaçament: Cotxes particulars i el dissabte caldrà muntar llançadores. Distància total: 
154 km comptats des de Barcelona. Preu per persona: 12€  
 

 Dissabte, 15.12.18 

Breda - Castell de Montsoriu - Arbúcies 

 
Horaris dissabte  
9:15 Havent esmorzat. Sortim de Breda sentit nord per la GI-552. Al final del poble, 
prenem un trencall a mà esquerra, direcció Riells del Montseny: GIV-5521. Aparcament al 
segon carrer a l'esquerra, Carrer de la Selva.  N 41º 45.419'  E 2º 33.353' 
 
Itinerari amb cotxe 
Des de Barcelona, C-33 i AP-7 direcció Girona. Sortida 11. C-35 direcció Sant Celoni i 
Hostalric. Al km 62 agafar GI-552 cap a Riells i Breda. Des de l'eix Transversal, sortida 
209 i continuar per la GI-550. 
Hem calculat una hora i quart de viatge des del centre de Barcelona i mitja hora per 
esmorzar. (Al centre de Breda, a la mateixa carretera, hi ha bars on s'hi pot esmorzar, per 
exemple  "CA L'AVI" amb aparcament propi). 
 
Itinerari  de l’excursió 
Tot l'itinerari transcorre pel sender senyalitzat PR - C 201, creuant boscos d'alzina sureda i 
resseguint antics camps de conreu. Durant la pujada al castell es gaudeix d'una magnífica 
vista del turó de Montsoriu. Al cap d'una hora i mitja i 480 metres de desnivell arribem al 
castell. El Narcís Fradera ens en farà una visita comentada d'uns tres quarts d'hora. En 
acabat, seguirem pel mateix sender, ara tot baixada, i al cap de gairebé tres hores i 550 
metres de desnivell arribarem a Arbúcies. Les rieres baixen molt plenes i podria ser que 
calgui descalçar-se en algun punt. Recomanem tovallola i plàstic per seure a terra.  
 
El castell de Montsoriu és una fortalesa gòtica, magnífic mirador al sector oriental del 
massís del Montseny. En destaca la torre de l'homenatge de 16 metres d'alçària i una 
torre albarrana, anomenada la Torre de les Bruixes. També és possible visitar el castell 
sense fer l'excursió, pujant en cotxe fins a l'aparcament i seguint a peu 25 minuts per la 
pista de terra. La carretera és un trencant de la GI - 552, entre Breda i Arbúcies, i es triga 
20 minuts des de Breda. Preu de l'entrada: 6€ (majors de 65: 4€). L'entrada inclou la visita 
al Museu Etnològic del Montseny - La Gabella, obert dissabte tarda de 16:30 a 19:00. 
 
www.montsoriu.cat 
 
http://www.museuetnologicmontseny.org/ 
 
Distància: 14km  Desnivell acumulat: 600 m   Temps: 4:40 hores, sense comptar aturades 
 



 

 

Diumenge, 16.12.18  

El passeig de la riera d'Arbúcies             

 
Horaris diumenge 
Esmorzar: 8:30h 
10:00h Comença la caminada davant de l'Hotel 
14:00h Dinar de Nadal 
 
Itinerari de l’excursió 
El camí ressegueix el tram urbà de la riera d'Arbúcies, observant punts d'interès relacionats 
amb l'aigua fins arribar al pont medieval del Molí de les Pipes. La primera part de l'itinerari 
coincideix amb la "Ruta de Santiago Rusiñol" i després segueix la "Ruta de l'Aigua i les 
Herbes Remeieres". La tornada es fa pel mateix camí senyalitzat que s'ha fet a l'anada  i 
s'entra al poble per la pista cap a l'hotel. 
 
 
Distància: 7.3km          Desnivell acumulat:140 m              Temps: 3 h  amb aturades 
 
 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES 
Per a l'organització dels cotxes i la reserva de places al Hotel  i/o pel dinar del diumenge, 

heu d'enviar un correu electrònic a  lali.rosello@gmail.com abans del dilluns, dia 10 de 

desembre,  a les 9:00 h. de la nit. També podeu telefonar a la Lali o al Marià (932 188 072).  
 
A les persones que us quedeu  a dormir a l'hotel, us demanem que no accediu a les 
habitacions abans que els responsables no les hagin distribuït.  
Responsables de la sortida:  Lali Roselló i Marià Manzano.   
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 


