
Ideal per a iniciar-se.  
Ideal per a iniciar-se! 

El recorregut transcorre per paratges de 

gran bellesa dels voltants de Sant Quir-

ze de Besora i del Parc Natural del Cas-

tell de Montesquiu. 

Distància: 11,47km 

Desnivell positiu: 579m 

Desnivell negatiu: 579m 

Hora de sortida: 10:30h 

 

Apte per a homenets/

donetes. 

Aquesta cursa és pràcticament sobre un 

recorregut íntegrament de corriols, 

combinant trams corredors amb fortes 

pujades i un parell de trams tècnics. I 

tot això passant per alguns dels punts 

més emblemàtics de la nostra subcom-

arca com són el Pla del Revell, el Castell 

de Besora i el Salt del Mir. 

Distància: 20,14km 
Desnivell positiu: 963m 
Desnivell negatiu: 963m 

Hora de sortida: 9:30h 

 

Per a homes i dones de veri-

tat! 

Duresa compensada amb bellesa. Un 

traçat dur amb gairebé 100% de corriol, 

ideal per descobrir els indrets més mera-

vellosos del territori: el Salt del Mir, els 

Bufadors, les Baumes dels Ferrers, el 

Collet de l’Home Mort, Bellmunt i molt 

més. 

Distància: 43,86km 

Desnivell positiu: 2.423m 

Desnivell negatiu: 2.423m 

Hora de sortida: 7:30h 
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ON PODEM MENJAR? 

SANTA MARIA DE BESORA 

Restaurant Cabanya del Mir 

Mas el Mir 

646 247 369 

El Rebost de Besora 

Pla de Teia,26 

938 550 541 

SORA 

Restaurant l’Antic 

Plaça de Can Corominas,14 

938 550 835 

Restaurant el Serradet 

Ctra. De Berga s/n km1 

938 550 327 

VIDRÀ 

Casa-Fonda Serrasolsas 

Creu de l’Arç, 2 

938 529 118 

MONTESQUIU 

La Casanova del Castell  

Parc del Castell de Montesquiu 

938 529 022 

SANT QUIRZE DE BESORA 

Restaurant Ca la Càndida 

Ctra. De Berga, 6 

938 529 083 

Restaurant La Conca del Ter 

Ctra. De Berga, 2 

938 529 640 

La Cugulera 

Rambla concepció,5 

938 529 080 

Restaurant El Túnel 

Ctra.C17 km81 

938 529 153 

DESTIL·LERIES BOSCH 

Sant Quirze de Besora 

www.ratafiabosch.cat 

938 550 168 

FORMATGES MAS ROVIRA 

Sora 

www.formatgeriamasrovira.com 

626 36 83 33 

VIDRÀ VISITA! 

Fleca de Vidrà 

Embotits Collfred 

Can Font de Ciuret 

Formatges de Ciuret 

www.vidravisita.blogspot.com 

649 44 97 60 

VISITES GUIADES  

Visites guiades 

al castell de Montesquiu 

Informació i reserves: 

Tel. 938 529 234 

Organitza        Col·labora 

La Vall del Ges, Orís i Bisaura és un territori situat al nord d’Osona, format pel 

Bisaura al nord, la vall del Ges al Sud-oest. 

El medi natural tenen molta importància en tot el territori. El paisatge es di-

buixa amb caps de conreus i prats de pastura, amb ermites, masies i castells. 

Caminant per aquests paratges trobem boscos de pi i de roure, magnífiques 

fagedes, rieres rocalloses i bonics salts d’aigua amagats. I si pugem en alguns 

dels nombrosos cims, gaudirem d’unes vistes panoràmiques immillorables. 

Entra a www.turisme.gesbisaura.cat i descobreix-nos! 

Més informació: 

www.turisme.gesbisaura.cat 

turisme@gesbisaura.cat 

http://www.traildelbisaura.com/la-curta.html


seus jardins, fer les rutes 

de senderisme que ofereix 

el parc, visitar les exposi-

cions de La Cabanya i, 

com no, visitar el Castell 

de Montesquiu, l’actiu cul-

tural més important del 

parc. 

El primer punt d’animació 

que us proposem és la 

zona d’aparcament del 

Parc del Castell de Mon-

tesquiu, que es troba a 

només 3km del punt de 

sortida de la cursa. 

Aquest punt ens permetrà 

veure el pas de les tres 

curses. 

L’horari previst de pas de 

cada una de les curses és 

el següent: 

 cursa d’11km: de 

les 10:40 a les 11h 

 Cursa de 20km: de 

les 9:40 a les 10h 

 Cursa de 44km: de 

les 7:40 a les 8h 

Situat a cavall de les com-

arques d’Osona i del Ripo-

llès, el Parc del Castell de 

Montesquiu està format 

per 547ha de boscos i 

història prop del Ter. De 

superfície modesta, des-

punta pels seus boscos 

densos de roure i pi roig, 

travessats pels meandres 

del Ter.  Espai de pas en-

tre muntanya i plana, els 

seus referents històrics es 

remunten a l’edat mitja-

na, època de la qual data 

el castell de Montesquiu, 

un gran casal fortificat 

amb orígens en el segle 

X, que avui ha estat 

adaptat com a equipatge 

cultural i de convencions. 

Des de l’organització us 

animem a descobrir el 

Parc del Castell de Mon-

tesquiu, passejar pels 

Punt 1– Castell de Montesquiu 

Punt 2—Santa Maria de Besora 

Santa Maria de Besora, 

un municipi rural del Bi-

saura  que es troba a 

870m d’altitud, és la nos-

tra segona proposta per 

anar a veure i animar el 

primer Trail del Bisaura. 

Aquest punt d’animació 

es troba a 7km del punt 

de sortida de la cursa , 

en la carretera BV-5227, 

direcció Vidrà. 

Des del municipi de Santa 

Maria de Besora podrem 

veure el pas de dues de 

les curses, concretament: 

 cursa de 20km: de 

les 10:30 a les 

12:00h. 

 Cursa de 44km: de 

les 8:30  a les 

10h. 

L’organització del Trail del Bisaura us ofereix diferents opcions que us permetran 

seguir les curses, animar als participants i descobrir indrets meravellosos del Bisaura. 

A continuació us proposem 4 punts d’animació que no us podeu perdre. 

VOLS SEGUIR EL TRAIL DEL BISAURA? 

Arribada previs-

ta de les curses 

Plaça Bisaura, de 

Sant Quirze de 

Besora 

 44km: 12:00h 

 20km: 11:15h 

 11km: 11:30h Parc del Castell de Montes-

quiu 

Santa Maria de Besora 

Els bufadors de Beví, situats a 

14km del punt de sortida de la cur-

sa es un indret ideal per descobrir 

el territori i animar el primer Trail 

del Bisaura. 

Accedirem als bufadors de Beví a 

través de la cruïlla que trobarem a 

l’esquerra, sortint de Santa Maria 

de Besora, direcció Ripoll per Lla-

ers. 

En aquest punt podrem veure el 

pas de la cursa de 44km, previst 

entre les 8:40 i les 10:30h. 

Els bufadors és un indret de gran 

bellesa que té un aire màgic. Es 

tracta d’una peculiar formació geo-

lògica: un trencament de la cresta 

de la serra formada per acumulaci-

ons d’estrats coberts de molsa, que 

dibuixen forats o escletxes per on 

surt corrent d’aire. 

En el mapa adjunt, amb marques verdes s’in-

ndica l’accés amb cotxe. Marcat amb vermell 

us proposem realitzar una caminada de difi-

cultat mitjana. 

Punt 3—Els Bufadors de Beví 

Punt 4—Vidrà 

També cal destacar com a punt 

d’animació el municipi de Vidrà. 

Aquest es troba a 14km des del 

punt de sortida de la cursa. 

Accedirem a Vidrà per la carretera 

BV-5227, travessant el municipi 

de Santa Maria de Besora i conti-

nuant cap a Vidrà. 

Des d’aquest punt podrem veure 

el pas de la cursa de 44km. El seu 

pas està previst de les 10:00 a 

les 14:00h. 

Vidrà és un municipi rural inclòs 

dins del Pla d’Espais d’Interès Na-

tural de Serres de Milany—Santa 

Magdalena i Puigmal-Bellmunt. Són 

destacables les fagedes, rouredes, 

prats montants, salts d’aigua, arbres 

monumentals, indrets dignes de vistar 

que contribueixen a donar a l’entorn 

un encant especial. 

En el mapa adjunt , en vermell, 

us proposem una circular de difi-

cultat mitja per descobrir Vidrà.  

Els bufadors són 

unes escletxes o 

petites coves a la 

muntanya per on 

surt corrent 

d’aire. De 

vegades es pot 

sentir l’aire que 

xiula en el seu 

interior, d’aquí el 

nom dels 

Bufadors. 

Entrega de pre-

mis 

A les 13h, a la Plaça 

Bisaura, de Sant 

Quirze de Besora 


