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XXXIV CONEGUEM CATALUNYA
Excursi6 a peu a Bellmunt i la vall del Ges

HORARI PREVIST

Sortida de Vilanova i la Geltru

Vidri. Esmorzar

Vidri. Inici de l'excursi6

Santuari de Bellmunt. Reagrupament

Portella de Forat Mic6. Reagrupament

Pas de Degollats. Reagrupament

Cascada del Moli del Salt. Reagrupament

Vidri. Final de l'excursio

Vidri. Dinar

Sortida cap a Vilanova i la Geltru

Vilanova i la Geltrf

SECCIO DE CULTURA
AE TALAIA

I de novembre de 1998

6.30 h

9.00 h

9.30 h

10.35 h
11.00 h

11.41 h
12.00 h

t2.40h
12.s0h

13.10 h
13.30 h

14.10 h

14.30h

17.30 h

20.00 h

Vidri - Santuari de Bellmunt - Portella de Forat Mic6 - La Vall

- Tosca de Degollats - Pas de Degollats - Cascada del Moli del Salt - Vidri

* Esmorzarem a Vidrd. Hi ha bar.
* Trobarem aigua al santuari de Bellmunt.
* Dinarem a Vidrd.
* Sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom.

Notes:
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XXXIV CONEGUEM CATALUNYA
Excursió a peu a Bellmunt i la vall del Ges

Vidrà - Santuari de Bellmunt - Portella de Forat Micó - La Vall

- Tosca de Degollats - Pas de Degollats - Cascada del Molí del Salt - Vidrà

1 de novembre de 1998

HORARI PREVIST

•

Sortida de Vilanova i la Geltrú

Vidrà. Esmorzar

Vidrà. Inici de l'excursió

Santuari de Bellmunt. Reagrupament

Portella de Forat Micó. Reagrupament

Pas de Degollats. Reagrupament

Cascada del Molí del Salt. Reagrupament

Vidrà. Final de l'excursió

Vidrà. Dinar

Sortida cap a Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú

6.30 h

9.00 h

9.30 h

10.35 h

11.00 h

11.41h
12.00 h

12.40 h

12.50 h

13.10 h
13.30 h

14.10 h

14.30 h

17.30 h

20.00 h

Notes: * Esmorzarem a Vidrà. Hi ha bar.
* Trobarem aigua al santuari de Bellmunt.
* Dinarem a Vidrà.
* Sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom.
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XXXIV CONEGUEM CATALUNYA
Excursi6 turistica al Parc Comarcal de Montesquiu

HORARI PREVIST

Sortida de Vilanova i la Geltrri

Vidri. Esmorzar

Vidri. Visita de la poblaci6

Vidrir. Sortida cap a Montesquiu

Montesquiu. Visita guiada al Castell de Montesquiu

Montesquiu. Excursi6 optativa de la Solana del Castell

Montesquiu. Sortida cap a Vidrd

Vidrh. Dinar

Sortida cap a Vilanova i la Geltni

Vilanova i la Geltrf

6.30 h

9.00 h

9.30 h

10.00 h

11.00 h

12.00 h

13.30 h

14.30 h

17.30h

20.00 h

Notes: * Esmorzarem a Vidrd. Hi ha bar.
* L'entrada al Castell de Montesquiu val 350 pessetes.

* Al Castell de Montesquiu es pot visitar una exposici6 sobre la tardor. Entrada

grafiiita.
* Hi ha l'opci6 de fer una petita excursi6 per Ia Solana del Castell (aprox. 1.15 h).
* Dinarem a Vidrd.
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XXXIV CONEGUEM CATALUNYA
Excursió turística al Parc Comarcal de Montesquiu

1 de novembre de 1998

HORARI PREVIST

Sortida de Vilanova i la Geltrú

Vidrà. Esmorzar

Vidrà. Visita de la població

Vidrà. Sortida cap a Montesquiu

Montesquiu. Visita guiada al Castell de Montesquiu

Montesquiu. Excursió optativa de la Solana del Castell

Montesquiu. Sortida cap a Vidrà

Vidrà. Dinar

Sortida cap a Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú

6.30h

9.00 h

9.30 h

10.00 h

11.00 h

12.00 h

13.30 h

14.30 h

17.30 h

20.00 h

Notes: * Esmorzarem a Vidrà. Hi ha bar.

* L'entrada al Castell de Montesquiu val 350 pessetes.

* Al Castell de Montesquiu es pot visitar una exposició sobre la tardor. Entrada

gratuïta.

* Hi ha l'opció de fer una petita excursió per la Solana del Castell (aprox. 1.15 h).

* Dinarem a Vidrà.



SECCIO DE CULTURA
AE TALAIA

XXXIV CONEGUEM CATALUNYA
Bellmunt i la vall del Ges

Descripci6 de I'itinerari:

L'excursio transcorre per la subcomarca del Vidrands, centrada pel poble de Vidra i la vall del riu Ges.

Sortim de Vidrit i ens dirigim al santuari de Bellmunt per un cami ample que discorre per boscos de

fagedes amb roures. Des del santuari -magnifica talaia-, si e/ lemps ho permet, podem obseruar un

panorama impressionant cap a tots cantons. Despr6s, passem a/ vessanl solell de Bellmunt i entrem al

pais de I'alzinar, fins a la Poftella de Forat Mic6, on tomem a endinsar-nos en boscos de fargs, a/s obacg I

de roures, a/s so/e//s. Remuntem la vall seguint el curs del riu Ges, I passerT? a frec de la Tosca de

Degollats, un curios fenomen sobre la roca provocat per l'aigua. Al cap de poca estona, passe/n pel Pas

de Degollats, obel a la cinglera i mes enlld tenim l'interessanf ocasio de visitar la cascada del Moli del

Salt, on el riu Ges es despenT'a m6s de 20 metres. Poc desprls arribem a Vidrd per entremig de prats de

pasturai masrbs.

0.00 Vidrd (982 m). Sortim del poble per la carretera de Sant Quirze que puja suaument
cap al sud-oest.

0.10 Coll de Vidrd (1010 m). Deixem la carretera i agafem, a l'esquerra, un marcat cami
de ferradura que s'enlaira rdpidament. A la dreta, propera, veiem Ia masia El Coll
de Vidrd. Al fons, allunyats, podem entreveure els Rasos de Peguera, la Serra
d'Ensija, el Pedraforca i el Cadi. A la nostra esquerra, allunyada, podem observar
l'ermita de Sant Bartomeu de Covildases, sota el caracteristic puig Cubell.

0.19 Deixem una pista a md esquerra i continuem recte amunt per la pista principal. El
cam[, que m6s endavant 6s planer i transcorre prop del carener, ens va oferint
amples panordmiques sobre Ia serra de Curull i elfondal del riu Ges.

0.40 AI mig d'un revolt a md esquerra, enfront, agafem el Grau Pitr6, graonada oberta
per tal de salvar un curt desnivell i, gaireb6 immediatament, tornem a la pista.

Podem prescindir de passar-hi, perqud nom6s estalvia una petita llagada de pista.

0.45 El cami s'endinsa en un bosc atapeit de faigs i, al cap de poca estona, deixem la
pista que continua recte i agafem la de I'esquerra.

0.48 Coll de Hi era de massa (1120 m). Indicadors metdl.lics. En la mateixa direccio
amb qud anavem, entrem cap al bosc de faigs pel sender que t6 senyals de PR
(blanc i groc). El cami puja en contfnues ziga-zagues pel bonic bosc de faigs.

1.05 Santuari de Bellmunt (1246 m). Reagrupament. Des de la placeta, presidida per
magnlfics exemplars de freixes, podem accedir per unes escales al cos del
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XXXIV CONEGUEM CATALUNYA
Bellmunt i la vall del Ges

Descripció de l'itinerari:

L'excursió transcorre per la subcomarca del Vidranès, centrada pel poble de Vidrà i la vall del riu Ges.

Sortim de Vidrà i ens dirigim al santuari de Bellmunt per un camí ample que discorre per boscos de

fagedes amb roures. Des del santuari -magnífica talaia-, si el temps ho permet, podem observar un

panorama impressionant cap a tots cantons. Després, passem al vessant solell de Bellmunt i entrem al

país de l'alzinar, fins a la Portella de Forat Micó, on tornem aendinsar-nos en boscos de faigs, als obacs, i

de roures, als solells. Remuntem la vall seguint el curs del riu Ges, i passem a frec de la Tosca de

Degollats, un curiós fenomen sobre la roca provocat per l'aigua. AI cap de poca estona, passem pel Pas

de Degollats, obert a la cinglera i més enllà tenim l'interessant ocasió de visitar la cascada del Molí del

Salt, on el riu Ges es despenja més de 20 metres. Poc després arribem a Vidrà per entremig de prats de

pastura i masies.

0.00 Vidrà (982 m). Sortim del poble per la carretera de Sant Quirze que puja suaument
cap al sud-oest.

0.10 Coll de Vidrà (1010 m). Deixem la carretera i agafem, a l'esquerra, un marcat camí
de ferradura que s'enlaira ràpidament. A la dreta, propera, veiem la masia El Coll
de Vidrà. AI fons, allunyats, podem entreveure els Rasos de Peguera, la Serra
d'Ensija, el Pedraforca i el Cadí. A la nostra esquerra, allunyada, podem observar
l'ermita de Sant Bartomeu de Covildases, sota el característic puig Cubell.

0.19 Deixem una pista a mà esquerra i continuem recte amunt per la pista principal. El
camí, que més endavant és planer i transcorre prop del carener, ens va oferint
amples panoràmiques sobre la serra de Curull i el fondal del riu Ges.

0.40 AI mig d'un revolt a mà esquerra, enfront, agafem el Grau Pitró, graonada oberta
per tal de salvar un curt desnivell i, gairebé immediatament, tornem a la pista.
Podem prescindir de passar-hi, perquè només estalvia una petita llaçada de pista.

0.45 El camí s'endinsa en un bosc atapeït de faigs i, al cap de poca estona, deixem la
pista que continua recte i agafem la de l'esquerra.

0.48 Coll de Hi era de massa (1120 m). Indicadors metàl·lics. En la mateixa direcció
amb què anàvem, entrem cap al bosc de faigs pel sender que té senyals de PR
(blanc i groc). El camí puja en contínues ziga-zagues pel bonic bosc de faigs.

1.05 Santuari de Bellmunt (1246 m). Reagrupament. Des de la placeta, presidida per
magnífics exemplars de freixes, podem accedir per unes escales al cos del



santuari, I'esgl6sia i el baluard (resta de I'antic castell) des d'on es pot admirar un
paisatge impressionant. A I'altre cant6 de la placeta, uns graons fets a les roques
pugen fins al cim de Ia Serra Grenyada.
Deixem el santuari i baixem pelvessant sud, per on transcorre un cami esglaonat i

encimentat.

1.10 Aparcament per a vehicles. Seguim la carretera de cara avall. Enmig del primer
revolt cap a la dreta, deixem la carretera i agafem un sender, a l'esquerra, marcat
amb senyals de PR (marques blanques i grogues). A Ia nostra esquerra dominen
els faigs; a la nostra dreta, els roures. El caminet careneja i despr6s baixa
fortament. De cara al sud podem observar el Montseny a l'altre extrem de la plana
de Vic.

1.19 Tanca per al bestiar. La travessem i de seguida deixem el cami que segulem per
girar de cop cap a la dreta. Baixem. El camlva retombant per un alzinar amb boix i

algun roure.

1.33 Cruilla de camins. Agafem el de md esquerra. El cami 6s m6s ample i bastant
planer i en alguns trams estd empedrat. La vegetaci6 dominant 6s l'alzinar. A la
nostra dreta, al peu de la serra, descobrim la masia del Serrat envoltada de prats i

camps de conreu. El cami fa algunes llagades i puja suaument.

1.46 La Portella de Forat Mic6 (905 m). Reagrupament. Trau a la roca per on
s'empassa el cami de la vall del Ges. Per gaudir millor de la vista, podem enfilar-
nos a les roques de la nostra dreta (compte amb l'estimball!) des d'on podrem
observar la cinglera i el profund engorjat de Forat Mic6, per on discorre el riu Ges.
A I'altra banda de la Portella, hi domina novament la vegetaci6 caducifdlia (faigs,
roures, args, avellaners, tells, etc.).
Travessem la Portella i continuem pel cami que ara baixa.

1.48 Tanca per al bestiar feta amb branques de faig. La travessem i continuem.

1.54 El sender desemboca en una pista de desemboscar. La seguim en la mateixa
direccio que dfiem i baixem lleugerament.

1.57 Quan la pista fa un revolt marcat a la dreta, la deixem i agafem el sender que hi ha
en la mateixa direcci6 que portdvem i que s'endinsa en el bosc.

2.01 Desemboquem a una pista ampla. La seguim a md esquerra. Veiem una masia
propera.

2.05 Deixem un cami a I'esquerra que puja. El nostre cami transcorre vora camps de
pastura iens acostem al recinte d'una masia.

2.09 La Vall (780 m), masia situada en un cap del serrat, al peu del qual el riu Ges fa un
marcat meandre. A la nostra esquena, a considerable algada, podem veure el
santuaride Bellmunt.

santuari, l'església i el baluard (resta de l'antic castell) des d'on es pot admirar un
paisatge impressionant. A l'altre cantó de la placeta, uns graons fets a les roques
pugen fins al cim de la Serra Grenyada.
Deixem el santuari i baixem pel vessant sud, per on transcorre un camí esglaonat i
encimentat.

1.10 Aparcament per a vehicles. Seguim la carretera de cara avall. Enmig del primer
revolt cap a la dreta, deixem la carretera i agafem un sender, a l'esquerra, marcat
amb senyals de PR (marques blanques i grogues). A la nostra esquerra dominen
els faigs; a la nostra dreta, els roures. El caminet careneja i després baixa
fortament. De cara al sud podem observar el Montseny a l'altre extrem de la plana
de Vic.

1.19 Tanca per al bestiar. La travessem i de seguida deixem el camí que seguíem per
girar de cop cap a la dreta. Baixem. El camí va retombant per un alzinar amb boix i
algun roure.

1.33 Cruïlla de camins. Agafem el de mà esquerra. El camí és més ample i bastant
planer i en alguns trams està empedrat. La vegetació dominant és l'alzinar. A la
nostra dreta, al peu de la serra, descobrim la masia del Serrat envoltada de prats i
camps de conreu. El camí fa algunes llaçades i puja suaument.

1.46 La Portella de Forat Micó (905 m). Reagrupament. Trau a la roca per on
s'empassa el camí de la vall del Ges. Per gaudir millor de la vista, podem enfilar
nos a les roques de la nostra dreta (compte amb l'estimball!) des d'on podrem
observar la cinglera i el profund engorjat de Forat Micó, per on discorre el riu Ges.
A l'altra banda de la Portella, hi domina novament la vegetació caducifòlia (faigs,
roures, arçs, avellaners, tells, etc.).
Travessem la Portella i continuem pel camí que ara baixa.

1.48 Tanca per al bestiar feta amb branques de faig. La travessem i continuem.

1.54 El sender desemboca en una pista de desemboscar. La seguim en la mateixa
direcció que dúiem i baixem lleugerament.

1.57 Quan la pista fa un revolt marcat a la dreta, la deixem i agafem el sender que hi ha
en la mateixa direcció que portàvem i que s'endinsa en el bosc.

2.01 Desemboquem a una pista ampla. La seguim a mà esquerra. Veiem una masia
propera.

2.05 Deixem un camí a l'esquerra que puja. El nostre camí transcorre vora camps de
pastura i ens acostem al recinte d'una masia.

2.09 La Vall (780 m), masia situada en un cap del serrat, al peu del qual el riu Ges fa un
marcat meandre. A la nostra esquena, a considerable alçada, podem veure el
santuari de Bellmunt.



Sense passar la tanca d'acc5s a la masia, deixem la pista i, a la nostra esquerra, a
un nivell superior, agafem un cami que va en direcci6 nord.

2.14 Travessem el torrent de Canemds que forma uns pelags d'aigua. Continuem pel

cam[ que ara torna a estar molt ben empedrat, paral.lels al riu Ges. Una linia
d'electricitat creua el cami.

2.19 Tosca de Degollats, arran mateix del cam[. En per[odes d'humitat, I'aigua es
despenja de la corcada tosca iforma nombrosos regalims.
Continuem i, a pocs metres, agafem un camfa I'esquerra i deixem el que seguiem.
Poc m6s enlld, a prop d'una ronega masia que ens queda amagada, el cami
s'enfila en ziga-zaga pel repeu de les cingleres. Travessem una tanca de fusta.

2.24 Pas de Degollats. Reagrupament. Pas estret i curt, amb el cami molt ben
empedrat, obert a la cinglera. Magnlfiques panordmiques sobre el riu Ges i les valls
de la serra de Curull. Entrem novament a un bosc molt atapeil de faigs amb boix.

2.28 Desemboquem enmig del revolt d'una pista i la seguim cap a I'esquerra, pujant. A
trams curts, la pista estd encimentada.

2.37 Atenci6l En un revolt de la pista cap a l'esquerra, en un petit collet, trobem, a la
nostra dreta, uns indicadors metdl.lics i I'entrada d'un petit sender. Es el cami que
baixa al Salt del Moli. L'agafem. El caminet baixa fortament pel mig d'un magnlfic
bosc.

2.42 Cascada del Molidel Salt. Reagrupament. lndret de bellesa fer6stega.
Retornem a la pista pel mateix sender per on hem baixat.

2.49 Pista que hem de seguir en la direcci6 que portdvem. Novament, en alguns trams,
el cami esti encimentat.

3.03 Travessem una petita riera. Continua havent-hi trams encimentats. Al cap de poca

estona arribem a una cruilla de camins al capdamunt d'una pujada on hi ha uns

indicadors metdl.lics. Continuem a md esquerra.

3.11 Tanca metdl.lica de bestiar. A la dreta hi ha un roure de gran envergadura. Ens
acostem a Vidrdr i anem deixant a I'esquerra algun cami d'acc6s a les masies
properes. Nosaltres continuem pel cami principal.

3.17 El cami, despr6s d'una tanca, desemboca en un carrer ample de Vidrd, la carretera
de Siuret. A la dreta, veiem la serradora de Vidrd. Nosaltres girem a I'esquerra i

seguim el carrer. A Ia nostra dreta, veiem el poliespottiu i, a I'esquerra, la masia del
Cavaller de Vidrd.

3.22 Vidrdr (982 m). Final de l'excursi6.

Sense passar la tanca d'accés a la masia, deixem la pista i, a la nostra esquerra, a
un nivell superior, agafem un camí que va en direcció nord.

2.14 Travessem el torrent de Canemàs que forma uns pèlags d'aigua. Continuem pel
camí que ara torna a estar molt ben empedrat, paral·lels al riu Ges. Una línia
d'electricitat creua el camí.

2.19 Tosca de Degollats, arran mateix del camí. En períodes d'humitat, l'aigua es
despenja de la corcada tosca i forma nombrosos regalims.
Continuem i, a pocs metres, agafem un camí a l'esquerra i deixem el que seguíem.
Poc més enllà, a prop d'una rònega masia que ens queda amagada, el camí
s'enfila en ziga-zaga pel repeu de les cingleres. Travessem una tanca de fusta.

2.24 Pas de Degollats. Reagrupament. Pas estret i curt, amb el camí molt ben
empedrat, obert a la cinglera. Magnífiques panoràmiques sobre el riu Ges i les valls
de la serra de Curull. Entrem novament a un bosc molt atapeït de faigs amb boix.

2.28 Desemboquem enmig del revolt d'una pista i la seguim cap a l'esquerra, pujant. A
trams curts, la pista està encimentada.

2.37 Atenció! En un revolt de la pista cap a l'esquerra, en un petit collet, trobem, a la
nostra dreta, uns indicadors metàl·lics i l'entrada d'un petit sender. És el camí que
baixa al Salt del Molí. L'agafem. El caminet baixa fortament pel mig d'un magnífic
bosc.

2.42 Cascada del Molí del Salt. Reagrupament. Indret de bellesa feréstega.
Retornem a la pista pel mateix sender per on hem baixat.

2.49 Pista que hem de seguir en la direcció que portàvem. Novament, en alguns trams,
el camí està encimentat.

3.03 Travessem una petita riera. Continua havent-hi trams encimentats. AI cap de poca
estona arribem a una cruïlla de camins al capdamunt d'una pujada on hi ha uns
indicadors metàl·lics. Continuem a mà esquerra.

3.11 Tanca metàl·lica de bestiar. A la dreta hi ha un roure de gran envergadura. Ens
acostem a Vidrà i anem deixant a l'esquerra algun camí d'accés a les masies
properes. Nosaltres continuem pel camí principal.

3.17 El camí, després d'una tanca, desemboca en un carrer ample de Vidrà, la carretera
de Siuret. A la dreta, veiem la serradora de Vidrà. Nosaltres girem a l'esquerra i
seguim el carrer. A la nostra dreta, veiem el poliesportiu i, a l'esquerra, la masia del
Cavaller de Vidrà.

3.22 Vidrà (982 m). Final de l'excursió.
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Jo" de colors

(orrel J/inel
6flixn rro eos bo podem peYdve!

,.9'ha colat loc de colors al bosc cadscifoli.

Bl sot ha oconseguit de tuosprssau l'escut de boices, i ol seu pos s'hon encDs de totdot
tots els yesstrrts de lo muntonga. Qls arlores bon intlamot flurs eapgodes vodionts. il el

vent/ qqon els ogito, en despuin inlinitot de guspives guogues que orueoguen o voloy i,
zigzaguejont, vo,n o tondve's eo so tou de fulles rDortes.

s$o t'oturis!

.Qe pvesso!

)/ull vebve domuot meu lo pluia esboiowodo de fulles de novembve.

J/ull seotiu-me endst per [o donsa mdryico que assota toto lo boscodo.

)/utl aurencau o volor com urro fullo m6s entre les oltues.

)/ull moriu abtoodat per rquest loc lle colors... que se m'empouto...

{pric - /iaweulo, .Qocveve rostre un riu de Jlovs taeocodes...

Bellmunt

La muntanya de Bellmunt, tot i formar part del conjunt orogrdfic que presideixen el

Puigsacalm i el castell de Milany, t6 unes formes prou caracteristiques i uns contorns

suficientment definits per a destacar-se ben b6 de les altres muntanyes veines. S'alga

considerablement entre les depressions dels rius Ter i Ges i el seu perfil es clarament

distingible i de fdcil identificaci6 a I'extrem nord de la plana de Vic, coronada per la silueta

blanca del santuari de Bellmunt, situat a la cresta m6s elevada del carenar.

La carretera N-152, de Barcelona a Ribes de Freser, i el ferrocarril de Barcelona a

Puigcerdd transcorren pels repeus ponentins de la muntanya.

ElVidrands

Amb el nom de Vidrands es pot englobar tot aquest conjunt de serres i valls, situades a

I'extrem meridional dels Prepirineus, entre les comarques d'Osona, el Ripollds i la

Garrotxa. El seu paisatge 6s d'una gran bellesa i molt representatiu de la Catalunya

humida que forma part de la regi6 biogeogrdrfica eurosiberiana o centreuropea.

Morfologia

Les unitats de relleu englobades en aquest espai son, al nord, la serra de Milany i de

Santa Magdalena de Cambrils; a I'est, iformant part del Sistema Transversal Catald, els

Joc .te colors

Corre! ""'Vioe!

c2\ixò 00 eos ho podem perdre!

~'hA eAlAt foe de eolors Al bose eAdueifoli.

tJ sol hA Aeoose9uit de trAspAssAr l'eseut de boires, i Al seu pAS S'hAO eoeès de tArdor

tots els vessAots de lA muotA0!lA. els Arbres hAo ioflAmAt llurs eApçAdes rAdiAotS• .,J el

veot, ')UAO els A9itA, eo desprèo iofioitAt de 9uspires 9r09ues ')ue Arreo')ueo A volAr t
~i9~A9uejAot, VAO A foodre's eo uo tou de fulles mortes.

~o t'Aturis!

.2Je pressA!

""'Vull rebre dAmuot meu lA plujA esbojArrAdA de fulles de oovembre.

""'Vull seotir-me eodut per lA dAOSA mÀ9ieA ')ue AssotA totA lA boseAdA.

""'Vull ArreoeAr A volAr eom UOA fullA més eotre les Altres.

""'Vull morir AbrAodAt per A')uest foe de eolors... ')ue se m'emportA•..

&rie '¿;ArreulA, .2JArrere oostre uo nu de flors treoeAdes•••

Bellmunt

La muntanya de Bellmunt, tot i formar part del conjunt orogràfic que presideixen el

Puigsacalm i el castell de Milany, té unes formes prou característiques i uns contorns

suficientment definits per a destacar-se ben bé de les altres muntanyes veïnes. S'alça

considerablement entre les depressions dels rius Ter i Ges i el seu perfil és clarament

distingible i de fàcil identificació a l'extrem nord de la plana de Vic, coronada per la silueta

blanca del santuari de Bellmunt, situat a la cresta més elevada del carenar.

La carretera N-152, de Barcelona a Ribes de Freser, i el ferrocarril de Barcelona a

Puigcerdà transcorren pels repeus ponentins de la muntanya.

El Vidranès

Amb el nom de Vidranès es pot englobar tot aquest conjunt de serres i valls, situades a

l'extrem meridional dels Prepirineus, entre les comarques d'Osona, el Ripollès i la

Garrotxa. El seu paisatge és d'una gran bellesa i molt representatiu de la Catalunya

humida que forma part de la regió biogeogràfica eurosiberiana o centreuropea.

Morfologia

Les unitats de relleu englobades en aquest espai són, al nord, la serra de Milany i de

Santa Magdalena de Cambrils; a l'est, i formant part del Sistema Transversal Català, els



rasos de Collfred i de Pla Traver, a m6s del Puigsacalm i la serra de Llancers; al sud, les

serres de Curull i de Bellmunt, que limiten amb la plana de Vic i, finalment, a I'oest es
troba la vall de Saderra i el Parc Gomarcal del Gastell de Montesquiu, on el relleu
davalla fins al riu Ter.

Hidrologia

El nuclicentral d'aquestes muntanyes correspon a la conca alta del riu Ges, que configura

la vall de Vidri o Vidrands. El Ges, en lloc de seguir la vall del Bisaura, que sembla el

cami m6s dret, s'obre pas cap a la plana de Vic pel petit congost conegut com el Forat
Mic6, que esberla les serres de Bellmunt i Curull ben be com el tall d'una destral. La

xaxa fluvial es completa amb el riu Fornds, tributari del Ges, i diverses rieres i torrents
que vessen les seves aigUes al Ter o b6 al Gurn i la riera de Ridaura. Els cursos d'aigua

han de salvar desnivells considerables en forma de salts d'aigua, alguns d'ells d'una

espectacularitat remarcable, com el salt de Sallent, a Pla Traver, o la cascada del Moli
del Salt, prop de Vidrd.

Geologia

EI substrat geoldgic estd format per gresos i altres materials calcaris que es van

sedimentar quan aquestes contrades formaven part d'una gran depressio coberta pel mar

de I'dpoca eocena. Aquest fet 6s palpable en molts indrets de Ia zona pels nombrosos

fdssils marins que s'hitroben.
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Tall geoldgic trensversal de la Serra de Bellmunt I - Margues i gresos vermells, sense fdssils. 2 - Gresos compactes, amb

algunes intercalacions de pudingues poligdniques; contenen cunquilles de mol'luscs poc abundants. 3 - Margues grises i
gresos, Hi ha capes molt rlques en fdssils marins, especialoent numulitids. mol'luscs i equinids. 3' - Les mateixes capes

de (3), perd amb predomini m6s accentuat de les margues. Tamb6 molt fossiliferes en alguns lndrets.

L'aixecament del Pirineu va produir l'algament d'aquestes serres i, com a conseqUdncia,

els sediments estratificats es van plegar adoptant formes sinuoses que avui estan molt

modelats per I'erosi6 i constitueixen els coneguts anticlinal de Bellmunt i sinclinal de

Vidri, d'un interds geologic accentuat. Tamb6 cal subratllar la imponent falla de la serra

rasos de Collfred i de Pla Traver, a més del Puigsacalm i la serra de Llancers; al sud, les

serres de Curull i de Bellmunt, que limiten amb la plana de Vic i, finalment, a l'oest es

troba la vall de Saderra i el Parc Comarcal del Castell de Montesquiu, on el relleu

davalla fins al riu Ter.

Hidrologia

El nucli central d'aquestes muntanyes correspon a la conca alta del riu Ges, que configura

la vall de Vidrà o Vidranès. El Ges, en lloc de seguir la vall del Bisaura, que sembla el

camí més dret, s'obre pas cap a la plana de Vic pel petit congost conegut com el Forat

Micó, que esberla les serres de Bellmunt i Curull ben bé com el tall d'una destral. La

xarxa fluvial es completa amb el riu Fornès, tributari del Ges, i diverses rieres i torrents

que vessen les seves aigües al Ter o bé al Gurn i la riera de Ridaura. Els cursos d'aigua

han de salvar desnivells considerables en forma de salts d'aigua, alguns d'ells d'una

espectacularitat remarcable, com el salt de Sallent, a Pla Traver, o la cascada del Molí

del Salt, prop de Vidrà.

Geologia

El substrat geològic està format per gresos i altres materials calcaris que es van

sedimentar quan aquestes contrades formaven part d'una gran depressió coberta pel mar

de l'època eocena. Aquest fet és palpable en molts indrets de la zona pels nombrosos

fòssils marins que s'hi troben.
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Tall geològic tnmsversal de la Serra de Bellmunt I - Margues i gresos vermells, sense fòssils. 2· Oresos compactes, amb

algunes intercalacions de pudingues poligèniques; contenen cunquilles de mol'luscs poc abundants. 3· Margues grises i

gresos. Hi ha capes molt riques en fòssils marins, especialment numulitids. mol'luscs i equínids. 3' - Les mateixes capes

de (3), però amb predomíni més accentuat de les margues. També molt fossilíferes en alguns indrets.

L'aixecament del Pirineu va produir l'alçament d'aquestes serres i, com a conseqüència,

els sediments estratificats es van plegar adoptant formes sinuoses que avui estan molt

modelats per l'erosió i constitueixen els coneguts anticlinal de Bellmunt i sinclinal de

Vidrà, d'un interès geològic accentuat. També cal subratllar la imponent falla de la serra



de Santa Magdalena del Mont, coronada pel Puigsacalm, que cobreix un desnivell d'uns

800 metres damunt la plana d'en Bas, en forma de cingleres espectaculars.

CIima

EIs corrents d'aire humit vessen sobre aquestes serres quantitats molt generoses de
pluges que arriben als 1200 mm anuals. Aquesta elevada pluviositat i les temperatures
moderadament suaus permeten el domini de la vegetaci6 centreuropea, amb una fauna
associada tipica dels ambients humits.

Mantell centreuropeu

El paisatge del Vidrands captiva a primer cop d'ull. Els boscos i pastures tenyeixen el
paisatge d'un verd intens durant la primavera i I'estiu. A Ia tardor, els arbres caducifolis

canvien el color amb espldndides i variades tonalitats i el paisatge es transforma en un

mosaic cromdtic incomparable.

La fageda i Ia roureda en son els boscos m6s representatius. Tot i aixo, tamb6 creix

l'alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum) als vessants solells de les

serres de Bellmunt i Curull, en un intent agosarat de la vegetaci6 mediterrdnia de

colonitzar un espai en principi impropi. Aquest fet s'explica per I'elevada insolaci6 del

terreny que afavoreix el creixement de I'alzina i els brucs, des d'uns 600 m d'altitud, un

cop superada Ia fredor provocada per Ia inversi6 tdrmica de la plana de Vic, que mor als

peus d'aquestes serres. L'alzinar ateny els 900 m, altitud a partir de la qual les

temperatures tornen a ser massa baixes. Es, Ilavors, el domini de la roureda de roure
martinenc amb boix (Buxo-Quercetum pubescenfis) que abraga les solanes i les planes

de la resta de serres.

Els obacs i els fondals, on la humitat 6s major, estan poblats per extenses fagedes, per

exemple la immensa baga de Curull i el bosc de les Fages, a Bellmunt. Es distingeixen

tres formes de fageda, de les quals la m6s abundant 6s Ia fageda amb boix (Buxo-

Fagetum). El seu sotabosc 6s molt similar al de la roureda de roure martinenc que, en

condicions dptimes, estd compost per un estrat arbustiu dominat pel boix. La presdncia

d'un sotabosc arbustiu abundant 6s m6s propi dels boscos mediterranis, com l'alzinar, o

submediterranis, com la roureda de roure martinenc. En canvi, els tipics boscos

centreuropeus s6n pobres en arbustos i molt rics en delicades plantes herbdcies. Aquest

6s el cas de Ia fageda amb el.ldbor verd (Helleboro-Fagetum) i, sobretot, de la fageda

amb joliu (Scillo-Fagetum), que formen petites clapes als replans i fondalades, on la

major humitat del sdl no afavoreix el boix. A la fageda amb el.ldbor verd, el buixol
(Anemone nemorosa) forma grans mates de flors blanques a principi de primavera. D'altra

banda, el joliu (Sc//a lilio-hyacinfhus) 6s la planta m6s representativa de l'altre tipus de

fageda. L'acompanyen altres herbes de fulla plana i arrels bulboses, la part vegetativa de

de Santa Magdalena del Mont, coronada pel Puigsacalm, que cobreix un desnivell d'uns

800 metres damunt la plana d'en Bas, en forma de cingleres espectaculars.

Clima

Els corrents d'aire humit vessen sobre aquestes serres quantitats molt generoses de

pluges que arriben als 1200 mm anuals. Aquesta elevada pluviositat i les temperatures

moderadament suaus permeten el domini de la vegetació centreuropea, amb una fauna

associada típica dels ambients humits.

Mantell centreuropeu

El paisatge del Vidranès captiva a primer cop d'ull. Els boscos i pastures tenyeixen el

paisatge d'un verd intens durant la primavera i l'estiu. A la tardor, els arbres caducifolis

canvien el color amb esplèndides i variades tonalitats i el paisatge es transforma en un

mosaic cromàtic incomparable.

La fageda i la roureda en són els boscos més representatius. Tot i això, també creix

l'alzinar muntanyenc (Quereetum mediterraneo-montanum) als vessants solells de les

serres de Bellmunt i Curull, en un intent agosarat de la vegetació mediterrània de

colonitzar un espai en principi impropi. Aquest fet s'explica per l'elevada insolació del

terreny que afavoreix el creixement de l'alzina i els brucs, des d'uns 600 m d'altitud, un

cop superada la fredor provocada per la inversió tèrmica de la plana de Vic, que mor als

peus d'aquestes serres. L'alzinar ateny els 900 m, altitud a partir de la qual les

temperatures tornen a ser massa baixes. És, llavors, el domini de la roureda de roure

martinenc amb boix (Buxo-Quereetum pubeseentis) que abraça les solanes i les planes

de la resta de serres.

Els obacs i els fondals, on la humitat és major, estan poblats per extenses fagedes, per

exemple la immensa baga de Curull i el bosc de les Fages, a Bellmunt. Es distingeixen

tres formes de fageda, de les quals la més abundant és la fageda amb boix (Buxo

Fagetum). El seu sotabosc és molt similar al de la roureda de roure martinenc que, en

condicions òptimes, està compost per un estrat arbustiu dominat pel boix. La presència

d'un sotabosc arbustiu abundant és més propi dels boscos mediterranis, com l'alzinar, o

submediterranis, com la roureda de roure martinenc. En canvi, els típics boscos

centreuropeus són pobres en arbustos i molt rics en delicades plantes herbàcies. Aquest

és el cas de la fageda amb el·lèbor verd (Helleboro-Fagetum) i, sobretot, de la fageda

amb joliu (Seillo-Fagetum) , que formen petites clapes als replans i fondalades, on la

major humitat del sòl no afavoreix el boix. A la fageda amb el·lèbor verd, el buixol

(Anemone nemorosa) forma grans mates de flors blanques a principi de primavera. D'altra

banda, el joliu (Seilla Iilio-hyaeinthus) és la planta més representativa de l'altre tipus de

fageda. L'acompanyen altres herbes de fulla plana i arrels bulboses, la part vegetativa de



les quals passa l'hivern sota terra. Quan a final de primavera creixen ifloreixen encatifen

el sdl, fins aquell moment cobert quasi nom6s per fullaraca.

Es notable la gran varietat d'arbres caducifolis que, sense arribar a formar masses pures,

acompanyen les fagedes i rouredes, molt sovint situats a les vores dels torrents i rieres.

Alguns exemples son I'auro blanc, la blada, el freixe de fulla gran, I'avellaner, el tell,
I'om, el cirerer, la moixera de pastor idiverses espdcies de salzes.

En alguns sectors, especialment al Parc Comarcal del Castell de Montesquiu, el

paisatge estd dominat per la pineda de pi roig. Les pinedes ocupen antigues feixes
cultivades fins a I'entrada del segle XX; el seu aband6 va conduir a la regeneraci6 natural

del bosc. Els pinyons s6n m6s mdbils i tenen un desenvolupament m6s rdrpid que les

llavors i els plangons d'altres arbres. Aquest fet, a m6s de I'interds en l'aprofitament

silvicola dels pins, ha permds Ia colonitzacio de l'espai per part de Ia pineda. El seu

sotabosc, si no estd estassat, 6s iddntic al de les rouredes i fagedes velnes i no 6s

estrany que el pi roig formi comunitats mixtes amb roures i faigs.

Els prats de pastura humits es troben repartits sobretot en els dominis de les fagedes i

es dediquen bdsicament a la pastura de vaques. S'estenen per tota la vall de Vidrd. EIs

prats m6s interessants des del punt de vista botdnic son les gespes d'ussona (Festuca

gautieri). En alguna raconada amb sol amarat d'humitat es fan prats de dall que s6n

aprofitats com a farratge. A les clarianes de les rouredes i en els terraprims solells, hi

apareixen joncedes (Aphyll antion).

Cal destacar tamb6 les comunitats vegetals de roques ombrivoles en les cingleres

d'aquestes serres, representades per plantes rupicoles com la corona de rei (Saxifraga

longifolia) i I'orella d'6s (Ramonda myconr), acompanyades per altres saxifragues i

diverses falgueres, com la llengua de c6rvol (Phyllitis scolopendrium).

D'altra banda, 6s molt interessant la flora criptogdmica de la zona. EIs fongs, les molses i

els tiquens s6n, en bona part, peculiars dels ambients humits centreuropeus i hi figuren

representants de distribucio restringida dins els Paisos Catalans. Hi creixen diversos

bolets de qualitat gastronomica reconeguda, com per exemple el rossinyol (Cantharellus

cibaius), la llenega negra (Hygrophorus limacinus) i les trompetes (Craterellus

comucopiordes). Tamb6 tenen un elevat interds cientlfic les comunitats d'algues i

d'invertebrats aquitics associats dels rius Ges i Fornds.

Una fauna de tenddncia centreuropea

Entre Ia fauna del Vidrands destaquen diverses espdcies caracteristiques de la muntanya

alta i mitjana. Per exemple, en els torrents ombrivols i d'aigua fresca, hi viuen el trit6
pirinenc i la granota roja, aquesta fltima tamb6 habitual a moltes basses. A les

capgaleres dels rius i rieres es troba la truita comuna, encara que com a conseqUdncia

les quals passa l'hivern sota terra. Quan a final de primavera creixen i floreixen encatifen

el sòl, fins aquell moment cobert quasi només per fullaraca.

És notable la gran varietat d'arbres caducifolis que, sense arribar a formar masses pures,

acompanyen les fagedes i rouredes, molt sovint situats a les vores dels torrents i rieres.
Alguns exemples són l'auró blanc, la blada, el freixe de fulla gran, l'avellaner, el tell,
l'om, el cirerer, la moixera de pastor i diverses espècies de salzes.

En alguns sectors, especialment al Parc Comarcal del Castell de Montesquiu, el

paisatge està dominat per la pineda de pi roig. Les pinedes ocupen antigues feixes
cultivades fins a l'entrada del segle XX; el seu abandó va conduir a la regeneració natural

del bosc. Els pinyons són més mòbils i tenen un desenvolupament més ràpid que les

llavors i els plançons d'altres arbres. Aquest fet, a més de l'interès en l'aprofitament
silvícola dels pins, ha permès la colonització de l'espai per part de la pineda. El seu

sotabosc, si no està estassat, és idèntic al de les rouredes i fagedes veïnes i no és
estrany que el pi roig formi comunitats mixtes amb roures i faigs.

Els prats de pastura humits es troben repartits sobretot en els dominis de les fagedes i
es dediquen bàsicament a la pastura de vaques. S'estenen per tota la vall de Vidrà. Els

prats més interessants des del punt de vista botànic són les gespes d'ussona (Festuca

gautien). En alguna raconada amb sòl amarat d'humitat es fan prats de dall que són

aprofitats com a farratge. A les clarianes de les rouredes i en els terraprims solells, hi

apareixen joncedes (Aphyllantion).

Cal destacar també les comunitats vegetals de roques ombrívoles en les cingleres

d'aquestes serres, representades per plantes rupícoles com la corona de rei (Saxifraga

longifolia) i l'orella d'ós (Ramonda mycom) , acompanyades per altres saxífragues i
diverses falgueres, com la llengua de cérvol (Phyllitis scolopendrium).

D'altra banda, és molt interessant la flora criptogàmica de la zona. Els fongs, les molses i

els líquens són, en bona part, peculiars dels ambients humits centreuropeus i hi figuren

representants de distribució restringida dins els Països Catalans. Hi creixen diversos
bolets de qualitat gastronòmica reconeguda, com per exemple el rossinyol (Cantharellus

cibarius) , la llenega negra (Hygrophorus Iimacinus) i les trompetes (Craterellus

comucopioides). També tenen un elevat interès científic les comunitats d'algues i

d'invertebrats aquàtics associats dels rius Ges i Fornès.

Una fauna de tendència centreuropea

Entre la fauna del Vidranès destaquen diverses espècies característiques de la muntanya
alta i mitjana. Per exemple, en els torrents ombrívols i d'aigua fresca, hi viuen el tritó
pirinenc i la granota roja, aquesta última també habitual a moltes basses. A les
capçaleres dels rius i rieres es troba la truita comuna, encara que com a conseqüència



d'introduccions efectuades pels pescadors. Ultimament s'hi ha detectat la presdncia del
picot negre, que hom creia limitat als espais altimontans i subalpins dels Pirineus, perd

que probablement tamb6 nidifica a les fagedes i pinedes de pi roig de la zona. Tamb6 es
coneixen indicis de cria del picot garser petit, molt desconegut i rar de trobar a
Catalunya.

Son molt caracteristics d'aquest espai alguns ocells centreuropeus, associats als boscos

caducifolis i a les pastures humides. Per exemple, a les fagedes destaca la becada, ocell
present tot I'any, perd m6s abundant a I'hivern per I'arribada d'exemplars europeus.
L'acompanyen I'aligot vesper, la petita mallerenga d'aigua i el pinsi borroner, entre
altres. A les pastures nidifiquen la piula dels arbres, la verderola i I'escorxador, que

cerquen el recer de la vegetaci6 dels marges per a ubicar els nius. Precisament, els
llindars de bosc amb les pastures s6n un bon indret per a trobar diferents reptils com el

llargandaix verd, la sargantana de paret, la serp d'Esculapi o la colobra llisa
europea.

Durant les dpoques de migraci6, particularment durant el pas primaveral, moltes aus

rapinyaires ressegueixen aquestes serres. Des d'un punt elevat es poden observar grups

de milans negres, iguiles marcenques, arpelles i aligots vespers.

Entre els mamifers destaca el gat salvatge -molt escds a jutjar per les poques dades de
qud es disposa- i altres carnivors, com els nombrosos gat mesquer i fagina o
gorjablanc. El senglar 6s abundant i cagat intensament cada any. Tamb6 existeix algun

nucli de llebres introduides.

D'altra banda, s6n interessants alguns invertebrats cavernicoles, com l'escarabat
Melopodius spinicollis i una gran varietat de papallones, sobretot nocttiids. Tamb6 hi

viuen heteropters forga rars, iel mol.lusc enddmic Chondrina altimirai.

-a,/nc,,ov

- /',o noswo vido tyonseorue errtre el coc6 del loc i I'espectocle de la lioestva oberto sobre el

paisntge. 4)aweta dels vidres entelots es veu la vall, d'sno humitolt vnga. .$obre els vessants de

les muotonges po,ss,eo, lenaoment, els borralls de boira fina i blavenca, () Quon la pluia
s'escampa una mico es pot nnnv a donoc un tomb. 4[o voll s'estrcog, s'eixomplo, segueix 1o

morositat de les cor'tes del ciu, /ot t6 un oite tardorol i les coses scmblen tenir un cansament i
un obond6 inteuns. Bls vessants de les muntnn9es preseoten una resplendov de caliu moribund.

Bls orbres porten eneaco les fullcs mortes. sla pev pocs dies... tl primer butatst, uno gelada, i el

m6n vegetol els conveutiui en uao col.ligtofio de hranques sequcs, et ,t nronrent dels colors

iacendiots, dtutats, calents -rovell, oli, vinagve, sal i pebre- i del pnisatoe tocat peu lo tecongino

subtil i blavisso de lo boivq, 1[o siotesi 6s e[ rovellot pvodigi6s dels bolets.

JotW pla, /ardor(fcagment), dins ()hres completes, vol. J.!(

d'introduccions efectuades pels pescadors. Últimament s'hi ha detectat la presència del

picot negre, que hom creia limitat als espais altimontans i subalpins dels Pirineus, però

que probablement també nidifica a les fagedes i pinedes de pi roig de la zona. També es
coneixen indicis de cria del picot garser petit, molt desconegut i rar de trobar a
Catalunya.

Són molt característics d'aquest espai alguns ocells centreuropeus, associats als boscos

caducifolis i a les pastures humides. Per exemple, a les fagedes destaca la becada, ocell

present tot 'l'any, però més abundant a l'hivern per l'arribada d'exemplars europeus.

L'acompanyen l'aligot vesper, la petita mallerenga d'aigua i el pinsà borroner, entre
altres. A les pastures nidifiquen la piula dels arbres, la verderola i l'escorxador, que

cerquen el recer de la vegetació dels marges per a ubicar els nius. Precisament, els
llindars de bosc amb les pastures són un bon indret per a trobar diferents rèptils com el
lIargandaix verd, la sargantana de paret, la serp d'Esculapi o la colobra llisa

europea.

Durant les èpoques de migració, particularment durant el pas primaveral, moltes aus

rapinyaires ressegueixen aquestes serres. Des d'un punt elevat es poden observar grups
de milans negres, àguiles marcenques, arpelles i aligots vespers.

Entre els mamífers destaca el gat salvatge -molt escàs a ju~ar per les poques dades de

què es disposa- i altres carnívors, com els nombrosos gat mesquer i fagina o

gorjablanc. El senglar és abundant i caçat intensament cada any. També existeix algun

nucli de llebres introduïdes.

D'altra banda, són interessants alguns invertebrats cavernícoles, com l'escarabat

Me/opodius spinicollis i una gran varietat de papallones, sobretot noctúids. També hi

viuen heteròpters força rars, i el mol·lusc endèmic Chondrina altimirai.

.tA oostrA vidA trAoscorre eotre el rACÓ del foc i l'espectAcle de lA floestrA obertA sobre el

pAisAtge• .z')ArrerA dels vidres eotelAts es veu lA vAllr d'UOA humitAt VA9A. ~obre els vessAots de

les muotAoues pAsseo, leotAmeot, els borrAlls de boirA flOA i blAveocA. (•••) QUAO lA plUjA

s'eSCAmpA UOA micA es pot AOAr A dOOAr uo tomb• .tA VAll s'estreou, s'eixAmplA, se9ueix lA

morositAt de les corbes del riu. 70t té uo Aire tArdorAl i les coses sembleo teoir uo CAOSAmeot i

uo AbAOdó ioteros. ~ls vessAots de les muotAoues preseoteo UOA respleodor de CAliu moribuod.

~ls Arbres porteo eOCArA les fulles mortes. dA per pocs dies••• ~l primer bufArut, UOA ge1AdA, i el

móo vegetAl els coovertirÀ eo UOA cAHi9rAflA de brAoques seques. és el momeot dels colors

ioceodiAts, dAurAts, cAleots -rovell, oli, vioA9re, SAl i pebre-- i del pAisAtge tOCAt per lA terAouioA

subtil i blAViSSA de lA boirA• .tA siotesi és el rovellAt prodi9iós dels bolets.



VIDRA

Situaci6 geogrdfica

Municipi d'Osona, al limit entre el Ripollds i la Garrotxa, que comprdn I'alta vall del Ges,
envoltada per una sdrie d'importants serralades. Aquesta petita subcomarca o regio a part

dins d'Osona tamb6 es coneix amb el nom de Vidrands (vegeu el capitol sobre el

Vidranes).

El riu Ges s'origina sota la Coma (mas que antigament es coneixia amb el nom de
Cabagds o Cap de Ges) i recull les aigUes de diverses rieres, com la delToll, de Collfred i

de Siuret, i m6s al sud, dels rierols de Torrents i de la Vilavella. Aquests corrents d'aigua

formen valls verdejants d'una gran bellesa envoltades de grans muntanyes: les serres de

Milany (1533 m) i de Santa Magdalena de Cambrils (1547 m), enllagades pel puig de

l'Obiol (1522 m), al nord; els rasos de Collfred, el coll de Siuret, el puig de Cubell i els

rasos de Manter, a llevant; els cingles de Milany, els que envolten el Barreto, el puig de

Palou, el cingle de la Fajola i el coll de Vidrd, a ponent i, per acabar, la baga de Curull i

els contraforts de la serra de Bellmunt, alsud.

EI riu Ges recorre tot el terme de nord a sud i s'obre pas pel portell de la Salgueda o Forat
Mic6 (molt engorjat) el rep el riu Fornds, a Sant Pere de Torello, i acaba desembocant al

Ter, a Torello.

Garacteristiques territorials i econdmiques

El territori 6s molt muntany6s, poblat en gran part de boscos de faigs, roures i alguns

sectors de pins i grans pasturatges, especialment a Siuret. Els conreus es localitzen al

fons de la vall (patates, cereals, blat de moro i farratge), pero s'han deteriorat per

l'emigraci6 d'una bona part de Ia poblaci6 del municipi. T6 certa importdncia la cria del

bestiar (bovi i ov[, sobretot) i I'explotacio forestal (hi ha una serradora), ja que els boscos

cobreixen m6s del 60% de la superffcie total delVidrands.

La fusta del faig, generalment serrada en ple bosc en peces de dotze pams, 6s enviada

preferentment a les torneries que hi ha a Torello. Del roure, se'n fan travesses per al

ferrocarril, i la resta, que 6s la major part, serveix per a la fabricaci6 de carbo vegetal i

llenya per al consum domdstic; tot plegat s'envia a les poblacions proximes de la vall del

Ter i a Barcelona.

Encara que no 6s tan important, cal considerar una altra mena d'explotacio: es tracta del

boix, que tamb6 constitueix un factor econdmic regular, ja que es tracta d'un arbust que

creix arran de terra i arreu, amb una facilitat de propagaci6 sorprenent. El boix 6s tallat

pels pagesos i bosquerols a la tardor i a I'hivern, periodes en qud I'altra producci6

escasseja. S'envia, principalment, a Torell6 per al consum de les torneries, i a Barcelona i

a Girona.

VIDRÀ

Situació geogràfica

Municipi d'Osona, al límit entre el Ripollès i la Garrotxa, que comprèn l'alta vall del Ges,

envoltada per una sèrie d'importants serralades. Aquesta petita subcomarca o regió a part

dins d'Osona també es coneix amb el nom de Vidranès (vegeu el capítol sobre el

Vidranès).

El riu Ges s'origina sota la Coma (mas que antigament es coneixia amb el nom de

Cabagès o Cap de Ges) i recull les aigües de diverses rieres, com la del Toll, de Collfred i

de Siuret, i més al sud, dels rierols de Torrents i de la Vilavella. Aquests corrents d'aigua

formen valls verdejants d'una gran bellesa envoltades de grans muntanyes: les serres de

Milany (1533 m) i de Santa Magdalena de Cambrils (1547 m), enllaçades pel puig de

l'Obiol (1522 m), al nord; els rasos de Collfred, el coll de Siuret, el puig de Cubell i els

rasos de Manter, a llevant; els cingles de Milany, els que envolten el Barretó, el puig de

Palou, el cingle de la Fajola i el coll de Vidrà, a ponent i, per acabar, la baga de Curull i

els contraforts de la serra de Bellmunt, al sud.

El riu Ges recorre tot el terme de nord a sud i s'obre pas pel portell de la Salgueda o Forat

Micó (molt engorjat) el rep el riu Fornès, a Sant Pere de Torelló, i acaba desembocant al

Ter, a Torelló.

Característiques territorials i econòmiques

El territori és molt muntanyós, poblat en gran part de boscos de faigs, roures i alguns

sectors de pins i grans pasturatges, especialment a Siuret. Els conreus es localitzen al

fons de la vall (patates, cereals, blat de moro i farratge), però s'han deteriorat per

l'emigració d'una bona part de la població del municipi. Té certa importància la cria del

bestiar (boví i oví, sobretot) i l'explotació forestal (hi ha una serradora), ja que els boscos

cobreixen més del 60% de la superfície total del Vidranès.

La fusta del faig, generalment serrada en ple bosc en peces de dotze pams, és enviada

preferentment a les torneries que hi ha a Torelló. Del roure, se'n fan travesses per al

ferrocarril, i la resta, que és la major part, serveix per a la fabricació de carbó vegetal i

llenya per al consum domèstic; tot plegat s'envia a les poblacions pròximes de la vall del

Ter i a Barcelona.

Encara que no és tan important, cal considerar una altra mena d'explotació: es tracta del

boix, que també constitueix un factor econòmic regular, ja que es tracta d'un arbust que

creix arran de terra i arreu, amb una facilitat de propagació sorprenent. El boix és tallat

pels pagesos i bosquerols a la tardor i a l'hivern, períodes en què l'altra producció

escasseja. S'envia, principalment, a Torelló per al consum de les torneries, i a Barcelona i

a Girona.



Es notable la presdncia de masies vidraneses disperses, la majoria de les quals tenen al

costat grans coberts per a emmagatzemar l'herba dels prats i acollir els ramats (que

constitueixen una font de riquesa forga important) i tenen un caracteristic gran arc de
pedra a Ia fagana.

Son masies remarcables les del Moreu, la Casa de Baix, la Quintana, el Pubill i Can Font.

El poble

Estdr situat al peu del puig Castellar, centrat per I'esgl6sia parroquial de Sant Hilari (la
primitiva fou consagrada el 960), de vistosa presdncia i aire muntanyenc. L'edifici actual,

de

proporcionad

a capacitat i

rematat per

un airos

campanar de

punxeguda

testa, fou

reconstruil

entre el 1775

i el 1780, i 6s

del

caracterlstic

tipus barroc

neocldssic.

De l'antic

edifici

romdnic resta nom6s el mur de migdia, aprofitat en la nova construcci6.

Procedent d'aquesta esgl6sia es conserva al Museu Episcopal de Vic un frontal romdnic

centrat per una Mare de D6u sedent amb Jes(s a la falda, envoltada de dos dngels i, a

cada costat, hi ha dos compartiments sobreposats amb un grup de dos apdstols

cadascun, llevat de l'esquerre superior, que representa sant Hilari celebrant missa, ajudat

per un diaca (si voleu m6s informaci6 sobre aquest frontal, consulteu l'obra Catalunya

Romdnica).

Al red6s de I'esgl6sia trobem tot de cases de diferent fesomia i estructura, rovellades les

unes i m6s polides les altres, que formen carrers estrets i desnivellats amb una diminuta

plaga, recollida i tranquil.la. Aquesta sagrera, que gaudia d'immunitat eclesidstica de

l'esgl6sia parroquial de Sant Hilari, a principi del segle XIV era murada, amb portes per a

l'acc6s, perd les cases van ser totes renovades als segles XVll i Xvlll.

El Cavaller de Vidre, de la familia Vila-Abadal, una de les masies de m6s nom de la zona.El Cavaller de Vidrà, de la família Vila-Abadal, una de les masies de més nom de la zona.

És notable la presència de masies vidraneses disperses, la majoria de les quals tenen al

costat grans coberts per a emmagatzemar l'herba dels prats i acollir els ramats (que

constitueixen una font de riquesa força important) i tenen un característic gran arc de

pedra a la façana.

Són masies remarcables les del Moreu, la Casa de Baix, la Quintana, el Pubill i Can Font.

El poble

Està situat al peu del puig Castellar, centrat per l'església parroquial de Sant Hilari (la

primitiva fou consagrada el 960), de vistosa presència i aire muntanyenc. L'edifici actual,

de

proporcionad

a capacitat i

rematat per

un airós

campanar de

punxeguda

testa, fou

reconstruït

entre el 1775

i el 1780, i és

del

característic

tipus barroc

neoclàssic.

De l'antic -

edifici

romànic resta només el mur de migdia, aprofitat en la nova construcció.

Procedent d'aquesta església es conserva al Museu Episcopal de Vic un frontal romànic

centrat per una Mare de Déu sedent amb Jesús a la falda, envoltada de dos àngels i, a

cada costat, hi ha dos compartiments sobreposats amb un grup de dos apòstols

cadascun, llevat de l'esquerre superior, que representa sant Hilari celebrant missa, ajudat

per un diaca (si voleu més informació sobre aquest frontal, consulteu l'obra Catalunya

Romànica).

AI redós de l'església trobem tot de cases de diferent fesomia i estructura, rovellades les

unes i més polides les altres, que formen carrers estrets i desnivellats amb una diminuta

plaça, recollida i tranquil·la. Aquesta sagrera, que gaudia d'immunitat eclesiàstica de

l'església parroquial de Sant Hilari, a principi del segle XIV era murada, amb portes per a

l'accés, però les cases van ser totes renovades als segles XVII i XVIII.



Al llevant del poble, hi ha el barri de Ia Creu de lArg i, al camf que hi porta, trobem la

important masia del Gavaller de Vidrd.

Aquesta masia havia esta la casa pairal de la familia Vila-Abadal, documentada des del
segle Xlll, tot i que I'edifici actual 6s un gran casal barroc del segle Xvlll, amb una galeria i

uns afegits posteriors, i una capella, tamb6 barroca, dedicada a la Mare de D6u de la
Mercd. La masia 6s avui un interessant exemple d'arquitectura civil barroca, que mereix

una visita detinguda.

Prop de la masia, davant del petit barri de la Creu de I'Arg, hi ha una capella petita

dedicada a santa Bdrbara, del segle XVlll, feta construir tamb6 pels Cavaller.

En aquest veinat podem localitzar la serradora mecdnica que cada vegada t6 una
produccio m6s notable.

Una altra masia important 6s Ia del Coll de Vidri, a ponent del terme, prop de la carretera

de Sant Quirze, gran casal quadrat amb una galeria de dos pisos a Ia banda de migdia.

Finalment, Vidrd tamb6 es caracteri2a pel seu interds excursionistic. Algunes excursions
que destaquen, fora ja dels diversos indrets i raconades del seu terme, son la ruta del

Puigsacalm per Pla Traver, la de Bellmunt per la fageda dels vessants septentrionals
passant pel coll d'Hi era de massa o la de Santa Magdalena de Cambrils per Siuret i

Collfred.

,/','etmito euo situodo en I'fltim espec6...

"4!)'evmito eco situodo en l'6ltim espev6 d'uoo seuro cantelludo, sobre uoo aocn enorme i
solitduio.

lQel costat de migioco la pengo es decootnvo o I'obisme, dominont uo pendent escoupat

?ec oo uodolaven els roquissos que les pluges i les glogodes despvenien. 4!)es pavets de

lo easa s'oixecoven o[ coiue moteix del penga-segot, produint uno certo inquietud, com si

I'ermito eotecn estiguils destindda o estimbor-se ol Jons de lo voll, (i /tev oltres iodvets

les roques foumaven unn gaaonada colossal, solcado peu corriols retorts en hilix que

nruntoyeo lins en uno petita plotoforma. Q A I'eotorn d'ell, ves, genives de roques

cobertes d'heuves, el cingle espoltoble, I'oiue eorarit peu l'altuvo, creuot sempre per

esparyeus que planoven mojestuosos. () rY$ivado d'un xic lluog, oquello punxegudo

excrescincia de lo secco leio [o impressi6 d'uo tros de pessebre. /,/lno escavpadwo de

suro pelagvr amb els junts dissimulots omb molso, i, o dalt, una esglesieto blooco

encevclodo de mucolles buunes."

/tvudenci s;ectsono/ st/dufrags (Jvogment), cop, JCa/5IC

AI llevant del poble, hi ha el barri de la Creu de l'Arç i, al camí que hi porta, trobem la

important masia del Cavaller de Vidrà.

Aquesta masia havia esta la casa pairal de la família Vila-Abadal, documentada des del

segle XIII, tot i que l'edifici actual és un gran casal barroc del segle XVIII, amb una galeria i

uns afegits posteriors, i una capella, també barroca, dedicada a la Mare de Déu de la

Mercè. La masia és avui un interessant exemple d'arquitectura civil barroca, que mereix

una visita detinguda.

Prop de la masia, davant del petit barri de la Creu de l'Arç, hi ha una capella petita

dedicada a santa Bàrbara, del segle XVIII, feta construir també pels Cavaller.

En aquest veïnat podem localitzar la serradora mecànica que cada vegada té una
producció més notable.

Una altra masia important és la del Coll de Vidrà, a ponent del terme, prop de la carretera

de Sant Quirze, gran casal quadrat amb una galeria de dos pisos a la banda de migdia.

Finalment, Vidrà també es caracteritza pel seu interès excursionístic. Algunes excursions

que destaquen, fora ja dels diversos indrets i raconades del seu terme, són la ruta del

Puigsacalm per Pla Traver, la de Bellmunt per la fageda dels vessants septentrionals

passant pel coll d'Hi era de massa o la de Santa Magdalena de Cambrils per Siuret i

Collfred.

~'ermitA erA sitUAIIA eo l'últim esperó•••

"-t'ermitA erA sitUAdA eo l'últim esperó d'UOA serrA eAotelludAt sobre UOA roeA eoorme i

solitÀriA.

""'el eostAt de migjoro lA peoUA es deeAotAvA A l'Abismet domioAot uo peodeot eseArpAt

per 00 rodolAveo els roquissos que les pluges i les glAçAdes despreoieo. -tes pArets de

lA eASA s'AixeeAveo Al eAire mAteix del peoUA-segAtt produiot UOA eertA ioquietudt eom si

l'ermitA eoterA estigués destioAdA A estimbAr-se Al foos de lA VAll. (•••) 1Jer Altres iodrets

les roques formAveo UOA grAooAdA eolossAL soleAdA per eorriols retorts eo hèlix que

muotAveo fios eo UOA petitA plAtAformA. (•••) cA l'eotoro d'elit reSt geoives de roques

eobertes d'heurest el eiogle espAotAblet l'Aire eorArit per l'AlturAt ereuAt sempre per

espArvers que plAoAveo mAjestuosos. (•••) tY!:JirAdA d'uo xie lluoUt AquellA puoxegudA

exereseèoeiA de lA serrA feiA lA impressió d'uo tros de pessebre. ZfOA eseArpAdurA de

suro pelAgrl Amb els juots dissimulAts Amb molSAt t A dAItt UOA esglesietA blAoeA

eoeerelAdA de murAlles bruoes."



EL SANTUARI DE BELLMUNT

La seva situaci6 estratdgica, atalaiant grans extensions de terreny; els mateixos
fonaments del santuari, m6s propis d'una fortalesa que d'un ermitatge, i I'existdncia de
I'anomentat baluard que ha sobreviscut fins als nostres dies, fan pensar en I'existdncia
anterior, en el mateix lloc, d'un castell roquer. (En el conjunt d'edificacions del santuari

s'entreveuen dos murs atalussats de carreuons, els quals poden correspondre a

estructures primitives del castell ide I'esgl6sia de Santa Maria, sense que en el seu estat
actual hom puguifer gaires afirmacions concretes sobre el seu origen.)
lnicialment, Ia capella del santuari degu6 ser I'esgl6sia del castell de sa Reganyada,
documentat a partir del testament del comte de Besalf, Bernat Tallaferro, de I'any 1020,
en el qual llega aquest castell, igual que els seus veins de Besora, Urtig, Curull i altres, al

seu fill Guillem.

L'esgl6sia de Santa Maria no es fa present documentalment fins al 1219, quan Pere Vila,

de Besora, f6u un llegat a favor de Santa Maria de Pulcro Monte. Despr6s segueix
apareixent en els llegats dels feligresos dels contorns en els quals abunden les deixes per

al sosteniment del santuari.

Entorn de l'any 1392 tenien cura de l'administracio de I'esgl6sia els dos obrers de Sant
Pere de Torell6, amb la participaci6 d'ermitans.

Caracteristiques

L'esgl6sia i les dependdncies de I'hostatgeria formen un sol cos de l'edifici de notables

proporcions, aixecat al cim d'un elevat promontori envoltat de cingleres, especialment per

I'indret de llevant, que li donen m6s aviat la presdncia i caracteristiques d'una fortalesa

medieval.

L'esgl6sia de Santa Maria de Bellmunt, que no t6 fagana prdpia, 6s d'origen romdnic, de

volta de can6, i constitueix la part m6s antiga de l'edificacio. Al seu damunt i sobresortint

de la teulada, un senzill campanar de cadireta encarat a migjorn ostenta una regular

campana instal.lada el 1876.

La nau acull la imatge de la Verge de Bellmunt, patrona de Sant Pere de Torello i de la

vall del Ges, en I'altar major. Dos altars laterals, dedicats a la Verge del Roser i al Sagrat

Cor, formen un petit creuer.

L'aillament i la situaci6 del santuari al capdamunt d'una penya han fet, durant segles, que

incendis fortuils i llamps malmetessin sovint I'edifici. L'octubre del 1959, un llamp va

esquerdar les voltes del temple, va destruir part de la teulada, va arrencar el balc6 i altres

obedures de Ia fagana de migdia i va fer caure embans i capgirar mobles. D'altra banda,

diversos incendis provocats durant les guerres del segle passat, del1822 i el 1835, i la de

l'actual, de 1936 a 1939, van destruir tota la pail ornamental de I'esgl6sia i els objectes de

culte, llevat de la verge que, en l'(ltima guerra, van haver d'amagar en una masia del

EL SANTUARI DE BELLMUNT

La seva situació estratègica, atalaiant grans extensions de terreny; els mateixos
fonaments del santuari, més propis d'una fortalesa que d'un ermitatge, i l'existència de
l'anomentat baluard que ha sobreviscut fins als nostres dies, fan pensar en l'existència
anterior, en el mateix lloc, d'un castell roquer. (En el conjunt d'edificacions del santuari
s'entreveuen dos murs atalussats de carreuons, els quals poden correspondre a
estructures primitives del castell i de l'església de Santa Maria, sense que en el seu estat
actual hom pugui fer gaires afirmacions concretes sobre el seu origen.)

Inicialment, la capella del santuari degué ser l'església del castell de sa Reganyada,
documentat a partir del testament del comte de Besalú, Bernat Tallaferro, de l'any 1020,

en el qual llega aquest castell, igual que els seus veïns de Besora, Urtig, Curull i altres, al
seu fill Guillem.

L'església de Santa Maria no es fa present documentalment fins al 1219, quan Pere Vila,

de Besora, féu un llegat a favor de Santa Maria de Pulcra Monte. Després segueix
apareixent en els llegats dels feligresos dels contorns en els quals abunden les deixes per

al sosteniment del santuari.
Entorn de l'any 1392 tenien cura de l'administració de l'església els dos obrers de Sant
Pere de Torelló, amb la participació d'ermitans.

Característiques

L'església i les dependències de l'hostatgeria formen un sol cos de l'edifici de notables
proporcions, aixecat al cim d'un elevat promontori envoltat de cingleres, especialment per

l'indret de llevant, que li donen més aviat la presència i característiques d'una fortalesa

medieval.

L'església de Santa Maria de Bellmunt, que no té façana pròpia, és d'origen romànic, de
volta de canó, i constitueix la part més antiga de l'edificació. AI seu damunt i sobresortint
de la teulada, un senzill campanar de cadireta encarat a migjorn ostenta una regular

campana instal·lada el 1876.
La nau acull la imatge de la Verge de Bellmunt, patrona de Sant Pere de Torelló i de la
vall del Ges, en l'altar major. Dos altars laterals, dedicats a la Verge del Roser i al Sagrat

Cor, formen un petit creuer.

L'aïllament i la situació del santuari al capdamunt d'una penya han fet, durant segles,que
incendis fortuïts i llamps malmetessin sovint l'edifici. L'octubre del 1959, un llamp va
esquerdar les voltes del temple, va destruir part de la teulada, va arrencar el balcó i altres
obertures de la façana de migdia i va fer caure embans i capgirar mobles. D'altra banda,
diversos incendis provocats durant les guerres del segle passat, del 1822 i el 1835, i la de
l'actual, de 1936 a 1939, van destruir tota la part ornamental de l'església i els objectes de
culte, llevat de la verge que, en l'última guerra, van haver d'amagar en una masia del



terme. Successives restauracions (l'tiltima entre els anys 1983 i 1985) han refet ifins itot
millorat el recinte.

A la pad de ponent de I'edifici, i gaireb6 al mateix nivell de l'esgl6sia, es troba l'anomenat
baluard, emplagat magnificament, que constitueix una miranda esplendida sobre la plana

de Vic.

Entre el santuari i els
penyals que formen el

cim de la Serra

Grenyada hi ha una
placeta, ombrejada per

corpulents freixes, que

acull els visitants i els

participants dels aplecs
que s'hi celebren cada

any: I'Aplec o festa
principal, el dilluns de

Pasqua; el dia de la

Nativitat de la Mare de
D6u, el 9 de setembre,

i per Sant Marc, el 25

d'abril, en qud hi puja

la parroquia de Sant

Pere en processo.

Tamb6 s'hi celebra,

des de I'any 1957, la

missa del Gall en la nit

de Nadal.

Enfront del santuari, a

la part de ponent i a

Santuari de Bettmunt. Dibuix de Ramon Vinyela
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I'indret oposat de la placeta, s'aixeca I'alter6s cim de Serra Grenyada on, segons la

llegenda, fou trobada la imatge de la verge.

La Verge de Bellmunt o de les Alades

La imatge de la verge que es venera a I'esgl6sia del santuari forma part, segons la

tradici6, del grup de les Mares de D6u trobades. Es de marbre blanc i amida nom6s 22

cm d'algada. Per les seves caracteristiques sembla que es pot afirmar que 6s d'estil

romdnic i que pertany a les darreries del segle Xlll. T6 I'infant JesUs assegut a la falda

esquerra, el qual t6 a la md dreta, igual que la verge, una boleta regular. Ambdues
imatges i la cadira o tron on seu la Mare de D6u estan constituides per un sol bloc de

marbre.

'=-,I
h.

terme. Successives restauracions (l'última entre els anys 1983 i 1985) han refet i fins i tot
millorat el recinte.

A la part de ponent de l'edifici, i gairebé al mateix nivell de l'església, es troba l'anomenat
baluard, emplaçat magníficament, que constitueix una miranda esplèndida sobre la plana
de Vic.

Entre el santuari i els
penyals que formen el
cim de la Serra
Grenyada hi ha una
placeta, ombrejada per
corpulents freixes, que
acull els visitants i els
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que s'hi celebren cada
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i per Sant Marc, el 25
d'abril, en què hi puja
la parròquia de Sant
Pere en processó.
També s'hi celebra,
des de l'any 1957, la
missa del Gall en la nit
de Nadal.

Santuari de Bellmunt. Dibuix de Ramon Vinyeta
Enfront del santuari, a
la part de ponent i a
l'indret oposat de la placeta, s'aixeca l'alterós
llegenda, fou trobada la imatge de la verge.

cim de Serra Grenyada on, segons la

La Verge de Bellmunt o de les Alades

La imatge de la verge que es venera a l'església del santuari forma part, segons la
tradició, del grup de les Mares de Déu trobades. És de marbre blanc i amida només 22
cm d'alçada. Per les seves característiques sembla que es pot afirmar que és d'estil
romànic i que pertany a les darreries del segle XIII. Té l'infant Jesús assegut a la falda
esquerra, el qual té a la mà dreta, igual que la verge, una boieta regular. Ambdues
imatges i la cadira o tron on seu la Mare de Déu estan constituïdes per un sol bloc de
marbre.



La referdncia histdrica m6s retrospectiva que I'esmenta ens la d6na un inventari practicat

alsantuari l'any 1438.

Curiosament, tamb6 se I'anomena Nostra Senyora de les Alades. La ra6 6s un fet que t6
lloc la primera quinzena d'agost de cada any, quan una munio de formigues alades, en
compactes eixams, pugen pels vessants de Ia serra fins al cim de la Serra Grenyada per
morir-hi. Aquest succ6s era considerat antigament un senyal de vassallatge a la verge de
Bellmunt perqud tenia lloc sempre, justament, pels volts del dia 15 d'agost, Assumpci6 de
Ia Verge, i despr6s, en tot I'any no en veien cap m6s enlloc.

Els exvots dels presoners

Antigament, els exvots que ofrenava la gent eren tan abundants que amb prou feines
podien encabir-los en el vestibul de I'esgl6sia. Pero de tots ells, els m6s coneguts i

populars foren els dels presoners que van ofrenar les seves cadenes i grillons a la verge
en acci6 de grdcies per haver pogut sortir de la pres6. La popularitat d'aquesta historia,
fins i tot va motivar la creaci6 d'una cang6 que en glossava els fets. La presdncia

d'aquestes cadenes al santuari data de molts segles enrera. En I'inventari efectuat I'any

1438 ja hi figuraven i avui dia aquestes cadenes i grillons encara es conserven [ntegres
penjades al vestibul de I'esgl6sia. Amiden 34 pams I'una i 24 pams l'altra, i pesen 13,6 i

6,4 quilos, respectivament.

,/i'6ltima fullo

J'bas rts,ta? J'hos vista oquella fulla d'olli dak de tot, de tot, d'aquest vell castongev?

/otes les seves eomponges ia to temps que ban onot cobrint el tecvo, i ello, encora alld

dolt, solitticio, desotiant, c*ollodo, sencevor nltor com uod bandew desplegodo contuo el

guis humit de la boiva boixo.

6fllgo! gfixo't aro el verrt com 1o sacseid omb fovga! 1Pe ben segsr que ocobord peu

ovcaocov-lo i la veurem empvendve el vol, bosc enllti, com ufl6 papallona dauvado de tovdov.

Quino coso, oi?, yeure com eou l'6[timo de totes les fulles d'oquest vell costonger.

Jlfo!, no!, mica!, e[ veot no pot amb ellol

"Aguontoll 
o,guoroto fout tot el que puguis, Que la tvamuotono i 1o modnoda s'estavellin

cootco lo teva tossudeuia a cesistiv, filrimo lullo dlel vell castongev.

Quioa olegda, oi, aquesta fullo?

;4vo ens o'ooitem o ea,s,o/ pevit cado dio vindcem o veuve si encoco agu,ootn.

f2ric Javceula, JQorrere Dostse an ria de flors treocades,.,

La referència històrica més retrospectiva que l'esmenta ens la dóna un inventari practicat
al santuari l'any 1438.

Curiosament, també se l'anomena Nostra Senyora de les Alades. La raó és un fet que té
lloc la primera quinzena d'agost de cada any, quan una munió de formigues alades, en
compactes eixams, pugen pels vessants de la serra fins al cim de la Serra Grenyada per
morir-hi. Aquest succés era considerat antigament un senyal de vassallatge a la verge de
Bellmunt perquè tenia lloc sempre, justament, pels volts del dia 15 d'agost, Assumpció de
la Verge, i després, en tot l'any no en veien cap més enlloc.

Els exvots dels presoners

Antigament, els exvots que ofrenava la gent eren tan abundants que amb prou feines
podien encabir-los en el vestíbul de l'església. Però de tots ells, els més coneguts i
populars foren els dels presoners que van ofrenar les seves cadenes i grillons a la verge
en acció de gràcies per haver pogut sortir de la presó. La popularitat d'aquesta història,

fins i tot va motivar la creació d'una cançó que en glossava els fets. La presència

d'aquestes cadenes al santuari data de molts segles enrera. En l'inventari efectuat l'any
1438 ja hi figuraven i avui dia aquestes cadenes i grillons encara es conserven íntegres
penjades al vestíbul de l'església. Amiden 34 pams l'una i 24 pams l'altra, i pesen 13,6 i
6,4 quilos, respectivament.

.t'últimA fullA

.t'hAS vistA? .t'hAS vistA AquellA fullA d'AllÀ dAlt de tot l de totl d'Aquest vell eAstAn!1er?

70tes les seves eompAn!1es jA fA temps que hAn AnAt eobrint el terrAl i ellAI eneArA AllÀ

dAltl solitÀriAI desAfiAntl retAllAdAI seneerAI nUAI eom unA bAnderA desple9AdA eontrA el

9ris humit de lA boirA bAixA.

d11~A! JiXA't ArA el vent eom lA sAesejA Amb for~A! .2Je ben se9ur que AeAbArÀ per

ArrAneAr-IA i lA veurem emprendre el vot bose enllÀI eom unA pApAllonA dAurAdA de tArdor.

QuinA eOSAI oi?1 veure eom eAU l'últimA de totes les fulles d'Aquest vell eAstAn!1er.

~ot nO!1 mirAt el vent no pot Amb ellA!

d19uAntAt A9uAntA fort tot el que pU9uis. Que lA trAmuntAnA i lA mArinAdA s'estAvellin

eontrA lA teVA tossuderiA A resistirl últimA fullA del vell eAstAn!1er.

QuinA Ale9riAI ot AquestA fullA?

d1rA ens n'Anirem A eAsAI però eAdA diA vindrem A veure si eneArA A9uAntA.

&rie .tArreulAI .f!'1I1'I'el'e nostl'e un riu ¡fe flol's tl'enclI¡fes•••
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MONTESQUIU

Situaci6 geogrifica

El municipi de Montesquiu es troba a la comarca d'Osona, ala vall del Ter (riu que el

travessa de nord a sud-est).

Excepte lazona de la vall, el terme 6s forga abrupte, rodejat de serrats com el Serrat Gran

de la Rovira, dels Faigs, dels Bufadors, etc., que donen forma a les valls que porten les

seves aigUes al riu Ter. En aquestes valls, s'hi troben les rieres del Moli i dels Ferrers, el

torrent de Planeses i les rieres de la Solana i de Sora, entre d'altres.

El clima i la vegetaci6

El municipi t6 un clima mediterrani de muntanya amb tenddncia continental; de vegetacio

eurosiberiana, amb abunddncia de rouredes de roure martinenc als solells, i de pi roig
a les obagues, amb una gran varietat d'espdcies a les franges estretes al costat dels

cursos d'aigua, on podem trobar I'om, el pollancre, elsalze, elvern iel plitan.

Activitat econdmica

Les caracterlstiques del relleu no permeten una activitat agr[cola important, si be a les

zones m6s planeres s6n els cereals i els farratges els conreus m6s abundants. Tampoc la

ramaderia t6 gran importdncia.

La indristria,

potenciada

pel pas del

riu, 6s la

principal

base

econdmica

del terme, i

I'activitat tdxtil

ha estat el

factor que

m6s ha

contribuit al

creixement

del municipi.

Castell de Montesquiu, ceditfa pocs anys a la Diputaci6 de Barcelona.

MONTESQUIU

Situació geogràfica

El municipi de Montesquiu es troba a la comarca d'Osona, a la vall del Ter (riu que el

travessa de nord a sud-est).

Excepte la zona de la vall, el terme és força abrupte, rodejat de serrats com el Serrat Gran

de la Rovira, dels Faigs, dels Bufadors, etc., que donen forma a les valls que porten les

seves aigües al riu Ter. En aquestes valls, s'hi troben les rieres del Molí i dels Ferrers, el

torrent de Planeses i les rieres de la Solana i de Sora, entre d'altres.

El clima i la vegetació

El municipi té un clima mediterrani de muntanya amb tendència continental; de vegetació

eurosiberiana, amb abundància de rouredes de roure martinenc als solells, i de pi roig

a les obagues, amb una gran varietat d'espècies a les franges estretes al costat dels

cursos d'aigua, on podem trobar l'om, el pollancre, el salze, el vern i el plàtan.

Activitat econòmica

Les característiques del relleu no permeten una activitat agrícola important, si bé a les

zones més planeres són els cereals i els farratges els conreus més abundants. Tampoc la

ramaderia té gran importància.
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Castell de Montesquiu, cedit fa pocs anys a la Diputació de Barcelona.



Altres dades interessants: el Gastell de Montesquiu i el poble

Montesquiu es va segregar de Sant Quirze de Besora I'any 1934 i va pertdnyer a la

comarca del Ripollds fins al '1989, en qud va passar a formar part d'Osona. Aquesta

segregaci6 fou motivada per la seva important activitat industrial, que va donar un

important impuls al creixement de la poblaci6.

Com a llocs d'interds cal mencionar Ia Farga de Bebi6, colonia tdxtil construida al final del

segle XIX (l'any 1940 va arribar a tenirfins a 1.057 habitants). Tamb6 cal esmentar el

Castell de Montesquiu i el Parc Comarcal, on es pot seguir el recorregut d'un itinerari

forga interessant.

El Castell de Montesquiu es troba dins del Parc Comarcal i la seva part m6s antiga,

construida entre els segles X i Xl, encara conserva, actualment, l'estructura original. En

els primers temps era una casa forta on residien els senyors de Besora quan visitaven les

seves terres. A final del segle XV es va reconvertir en residdncia senyor[vola.

L'edifici va ser profundament renovat al segle XVll; en aquesta dpoca es va construir

tamb6 una petita capella dedicada a santa Bdrbara.

A partir de I'any 1917 es va transformar en casa residencial. Actualment 6s propietat de la

Diputaci6 de Barcelona i ha esdevingut un simbol del Parc Comarcal. Dins del parc tamb6
podrem trobar una Escola de Natura.

EI Parc Comarcal del Castell de Montesquiu t6 una superf[cie de 456 ha; el riu Ter el

divideix en dues parts, la que hi ha al costat esquerra 6s la m6s extensa. El riu Ter,

conjuntament amb les rieres de Solana i de Sora, configuren la xaxa hidrografica bdsica

del parc.

Situat al prepirineu oriental, aquest sector geogrdfic presenta un relleu suau amb algades

que oscil.len entre els 580 m, a les parts m6s baixes, fins als 850 m, a les m6s altes.

Pel que fa al paisatge del Parc Gomarcal podem distingir bdsicament quatre unitats: els

boscos (amb predomini de roures i de pi roig), els prats, Ies ribes (amb oms, bedolls,

verns i pldtans) iels conreus.

Aquest parc estd protegit per un pla especial, promogut per la Diputaci6 de Barcelona, i

aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya l'any 1985.

Finalment, cal afegir que 6s molt recomanable la passejada d'interds naturalista i la visita

al castell i els jardins de Montesquiu.

El poble de Montesquiu estd situat a la banda dreta del riu Ter. Hi passa la carretera de

Barcelona a Puigcerdd i, a la banda esquerra, s'aixeca encinglerat dalt d'un tur6 el Castell

de Montesquiu. La part vella estd formada per carrerons estrets i rectilinis, amb moltes

cases dels segles XVll iXVlll.

Altres dades interessants: el Castell de Montesquiu i el poble

Montesquiu es va segregar de Sant Quirze de Besora l'any 1934 i va pertànyer a la

comarca del Ripollès fins al 1989, en què va passar a formar part d'Osona. Aquesta

segregació fou motivada per la seva important activitat industrial, que va donar un

important impuls al creixement de la població.

Com a llocs d'interès cal mencionar la Farga de Bebié, colònia tèxtil construïda al final del

segle XIX (l'any 1940 va arribar a tenir fins a 1.057 habitants). També cal esmentar el

Castell de Montesquiu i el Parc Comarcal, on es pot seguir el recorregut d'un itinerari

força interessant.

El Castell de Montesquiu es troba dins del Parc Comarcal i la seva part més antiga,

construïda entre els segles X i XI, encara conserva, actualment, l'estructura original. En

els primers temps era una casa forta on residien els senyors de Besora quan visitaven les

seves terres. A final del segle XV es va reconvertir en residència senyorívola.

L'edifici va ser profundament renovat al segle XVII; en aquesta època es va construir

també una petita capella dedicada a santa Bàrbara.

A partir de l'any 1917 es va transformar en casa residencial. Actualment és propietat de la

Diputació de Barcelona i ha esdevingut un símbol del Parc Comarcal. Dins del parc també

podrem trobar una Escola de Natura.

El Parc Comarcal del Castell de Montesquiu té una superfície de 456 ha; el riu Ter el

divideix en dues parts, la que hi ha al costat esquerra és la més extensa. El riu Ter,

conjuntament amb les rieres de Solana i de Sora, configuren la xarxa hidrogràfica bàsica

del parc.

Situat al prepirineu oriental, aquest sector geogràfic presenta un relleu suau amb alçades

que oscil·len entre els 580 m, a les parts més baixes, fins als 850 m, a les més altes.

Pel que fa al paisatge del Parc Comarcal podem distingir bàsicament quatre unitats: els

boscos (amb predomini de roures i de pi roig), els prats, les ribes (amb oms, bedolls,

verns i plàtans) i els conreus.

Aquest parc està protegit per un pla especial, promogut per la Diputació de Barcelona, i

aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya l'any 1985.

Finalment, cal afegir que és molt recomanable la passejada d'interès naturalista i la visita

al castell i els jardins de Montesquiu.

El poble de Montesquiu està situat a la banda dreta del riu Ter. Hi passa la carretera de

Barcelona a Puigcerdà i, a la banda esquerra, s'aixeca encinglerat dalt d'un turó el Castell

de Montesquiu. La part vella està formada per carrerons estrets i rectilinis, amb moltes

cases dels segles XVII i XVIII.



L'esgl6sia parroquial, dedicada a santa Maria, 6s de creaci6 moderna.

El poble es formd a mitjan del segle XVl, com un petit nucli d'hostals i ferreries al llarg del

cami ral de Vic a Ripoll, en terres del castell ve[, els senyors del qual feren nombrosos

establiments a partir de la fi del segle XVI per a edificar noves cases. La primera ferreria

estd documentada el 1558, i el primer hostal, el 1632. La poblaci6 era bdsicament
menestral (teixidors de llana i de lli, sastres, alguns traginers, basters, ferrers i hostalers).

Actualment, els recursos econdmics principals s6n la indfstria textil (filats de cot6) i la
qu[mica (carbur de calci). L'agricultura (blat de moro, blat i patates) es localitza a la

confludncia del riu Ter amb la riera de Sora i a I'eixamplement que el Ter forma al sud del

terme.

El mercat setmanal6s el dimecres, i la Festa Major, el 8 de desembre.
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L'església parroquial, dedicada a santa Maria, és de creació moderna.

El poble es formà a mitjan del segle XVI, com un petit nucli d'hostals i ferreries al llarg del

camí ral de Vic a Ripoll, en terres del castell veí, els senyors del qual feren nombrosos

establiments a partir de la fi del segle XVI per a edificar noves cases. La primera ferreria

està documentada el 1558, i el primer hostal, el 1632. La població era bàsicament

menestral (teixidors de llana i de lli, sastres, alguns traginers, basters, ferrers i hostalers).

Actualment, els recursos econòmics principals són la indústria tèxtil (filats de cotó) i la

química (carbur de calci). L'agricultura (blat de moro, blat i patates) es localitza a la

confluència del riu Ter amb la riera de Sora i a l'eixamplement que el Ter forma al sud del

terme.

El mercat setmanal és el dimecres, i la Festa Major, el 8 de desembre.
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