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EXCURSIÓ A LA SERRA 
DELS BUFADORS 

 (Santa Maria de Besora, Osona) 
Data:  DIUMENGE 22 DE NOVEMBRE DE 2015 

Hora de sortida:  8 DEL MATÍ 

Desplaçament:  AMB  COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida:  APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF 

Coordinadors de la sortida:  Anna-Llibertat Garcia (686571880) i Joan Ortín (687023371) 

“Un indret màgic amb forats bufadors, coves, canals i boscos frondosos.” 

   

 Horaris previstos:  
 

07.45 h - Trobada a l’aparcament del Parc del Garraf. 

08.00 h - Sortida de Vilanova amb cotxes particulars cap a Santa Maria de Besora. 

10.00 h - Arribada a Santa Maria de Besora. Esmorzar en una zona esportiva i parc infantil. 

10.30 h - Sortida amb els cotxes fins al punt d’inici de l’excursió. 

10.45 h - Inici de l’excursió des del coll de Beví. 

11.45 h - Punta del Miracle. 

12.00 h - Gaudir de l’indret màgic dels Bufadors. 

13.00 h - Continuació de l’excursió i dinar a mitja excursió. 

15.30 h - Retorn als cotxes. 

15.35 h - Parada (qui ho desitgi) a Santa Maria de Besora. 

16.00 h - Retorn cap a casa. 

18.00 h (aprox.) - Arribada a Vilanova. 

 



 

Resum de l’itinerari: (en aquesta sortida farem una sola opció apta per a tothom) 

Opció General: Coll de Beví (908 m) - Turó dels Bufadors (1006 m) - Collet dels Bufadors - Els Bufadors - 

Retorn per la pista fins al coll de Beví. Distància prevista: 6 km. Desnivell: 230 m. Durada del recorregut a 

peu: 2 h i 30 min. 

 

Dificultats que hi pot haver i altres qüestions a tenir en compte:  

En el primer tram, quan resseguim la carena, hi ha alguna exposició a la cinglera. En aquests passos caldrà 

posar molta atenció a no sortir del camí. Cal que els pares vigilin i es facin responsables dels seus fills. No 

hi ha cap altra dificultat destacable que no sigui el pas per la zona dels Bufadors, on hi ha cavitats a les 

quals es recomana no entrar (ja sigui per la seva verticalitat o profunditat). 

Al llarg de l’excursió s’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti en 

benefici del grup. Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot 

córrer durant el trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant 

i que farà el guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau. 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Caldrà portar l’esmorzar. Pararem a esmorzar a Santa Maria de Besora abans de començar 

l’excursió. També caldrà portar el dinar. Dinarem al llarg de l’excursió. 

Aigua:  No hi ha cap font en tot el recorregut.  

Roba d’abric: Per l’època de l’any pot fer fred o podem tenir un dia plujós. També pot córrer el vent 

(aspecte que ens aniria molt bé ja que així veuríem els bufadors en plena esplendor).  Porteu alguna peça 

que us protegeixi d’aquests factors (jersei o folre i anorac). 

Lot o frontal per endinsar-nos a un parell de cavitats.  

Calçat adequat: Botes de muntanya de canya mitjana o alta per protegir bé el peu i el turmell. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 

Descripció de l’itinerari (opció general): 

Itinerari revisat sobre el terreny el dia 20 de setembre de 2015. 
Text adaptat de http://espaisiracons.blogspot.com.es/2014/10/els-bufadors-de-bevi.html 

 

La serra dels Bufadors està situada a cavall entre les comarques d'Osona i el Ripollès.  

El punt de partida natural de l’excursió és Santa Maria de Besora, petit nucli de població de la 

subcomarca del Bisaura. És el punt ideal per endinsar-se per aquest terreny totalment diferenciant de 

les dues comarques de les quals el Bisaura fa de frontissa. No obstant això, el primer tram de 3 km de 

pista el realitzarem amb el cotxe, ja que es fa feixuc caminar per un camí encimentat o asfaltat. 

Aquest camí, anomenat “El camí dels Ferrers”, parteix de la carretera que va cap a Vidrà, un camí 

encimentat amb la indicació “Ripoll per Llaés”. És un traçat sinuós entre boscos humits que ens 

condueix fins a l'extrem oriental de la serra de Bufadors, al coll de Beví.  

 



 

En aquest punt aparcarem els cotxes per iniciar l’excursió a peu. El sender que s'enfila cap a la carena 

neix entremig de faigs, un tram estret que caldrà seguir d’un en un. Un espectacle de verdor, de 

vegetació, de molsa, de troncs que ens afalaga els sentits. Ràpidament resseguirem la línia carenera. 

Es tracta d’un tram en bona part per terreny obert, tot resseguint la carena per la seva cara sud. 

 

Un cop assolit el cim de la Punta del Miracle (1009 m) i després de donar el darrer cop d'ull a les 

terres del sud, canviem de vessant. El descens s'inicia per la cara nord, cosa que ens permet 

contemplar un nou escenari, l'antic i remot petit nucli de Llaés, amb les elevacions pirinenques a la 

seva esquena. 

El descens enmig de l'espessa boscúria ens portarà fins a un indret màgic. Mereix atenció la caminada 

pel meravellós indret on es troben els forats, ja que la seva situació a la part baga de la serra dels 

Bufadors fa que s’hi generi un microclima especial, amb grans blocs de roca coberts de molsa i una 

flora ben particular. És una zona no gaire gran, de forma allargada i més o menys estreta. Un  indret 

obac, on els raigs de sol només gosen penetrar de 

forma tímida i on la humitat permanent revesteix de 

verd els elements que la configuren. 

Un lloc on tot succeeix sense presses i en silenci, fins 

i tot durant la tardor, quan les fulles semblen caure 

més lentament en el seu llarg recorregut des de les 

capçades dels alts arbres fins arribar a formar part de 

la gran catifa que ens amolla els peus. 

Els bufadors són una peculiar formació geològica 

produïda pel trencament de la cresta de la serra que 

provoca una acumulació d’estrats. Aquesta 

acumulació de roques deixa espais buits a l’interior, 

per on circula l’aire d’un costat a l’altre. Quan l’aire 

surt a l’exterior, a més de ser comparativament més 

fred, si fa vent fins i tot xiula en determinades 

condicions.  

Quan ens endinsem als bufadors (si el vent ens 

acompanya) podrem gaudir d’un espectacle de la 

natura. Ara bufa un, ara l'altra, el seus xiulets en dies 

ventosos són els únics que gosen trencar el silenci.  



 

D'altres avencs més grans ens conviden a escrutar-ne les 

entranyes, tot i que només els espeleòlegs més experts fins 

fa no massa gosaven a aventurar-s'hi a causa de la 

irregularitat del terreny i dels perills que aguaiten (és per 

això que fins i tot es recomana no endinsar-s’hi en excés). 

Nosaltres sí que podrem gaudir de la foscor d’un parell de 

cavitats que faran delir la canalla. El seu esperit aventurer els 

farà cercar noves possibilitats. Caldrà anar alerta perquè hi 

ha alguna escletxa profunda! 

La màgia del lloc fa que aquells que el visiten amb 

freqüència, s'encomanin d'aquest relaxament i aprenguin a 

viure més pausadament, el seu to de veu es torna més melós 

i tranquil, i sembla captivar aquells que els escolten, a qui 

demanen amb serenitat i convicció que sàpiguen mantenir en secret aquest fantàstic indret.  

Una vegada hem gaudit d’aquest indret meravellós continuem l’excursió resseguint la serra en 

direcció oest. Anem baixant per un corriol que ressegueix el bosc que al llarg de la caminada ens 

anima els sentits. Finalment el corriol desemboca en un camí més ample que seguim cap a l’esquerra. 

Aquest desemboca en una àmplia cruïlla de camins, des d’on podríem allargar l’excursió cap a la 

Farga de Bebié, el castell de Montesquiu o vers la bonica ermita de Sant Moí. Nosaltres optarem per 

fer una parada per dinar i recuperar forces. 

A continuació prendrem a pista que ressegueix la part 

baixa de la carena en direcció contrària a la que 

portàvem a la primera part de l’excursió. Aquesta pista 

arribarà a un petit coll (collada del Beví Gros) des d’on 

podríem de nou allargar l’excursió, aquesta vegada 

només cap al castell de Montesquiu. 

Nosaltres seguirem en la direcció que portàvem per 

acabar tancant el cercle, ja que arribarem finalment al 

coll de Beví, on tenim els cotxes. En aquest darrer tram podrem veure la gran plana i fotografiar el 

curiós roure gros o vell que hi ha al bell mig.  

Una vegada arribats als cotxes podem tornar a fer una parada a Santa Maria de Besora per fer el 

cafetó o unes herbes mentre la canalla poden jugar al parc infantil o al camp de futbol. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives
1
, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els menors que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran responsables. 

                                                           
1 Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 
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