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TRAM VIC – ST JOAN DE LES ABADESSES GR 151 

DE SANTA MARIA DE BESORA 
A LA FARGA BEBIÉ 
 
 

 
DADES TÈCNIQUES 
 

DISTÀNCIA RECORREGUDA 
8.309 m 

ALTURA MÀXIMA 
957 m 

ALTURA MÍNIMA 
578 m 

ASCENSIÓ ACUMULADA 
330 m 

DESNIVELL SORTIDA-ARRIBADA 
-246 m 

 

 
NOTES 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 

El tram que uneix Santa Maria de Besora amb la Farga de Bebié, és 
un tram curt de no massa dificultat i amb el descens com a 
protagonista, car anem a retrobar el Ter. La bellesa d’aquesta etapa 
la localitzem en la troballa dels castells, primer el castell de Besora, 
data del s.IX  i malauradament en ruïnes, acompanyat de l’església 
romànica de Santa Maria. 
 

 
Castell de Montesquiu 

 
La Farga de Bebié 

 

  
 



 

www.camioliba.cat I  2 

 

TRAM VIC – ST JOAN DE LES ABADESSES GR 151 

 
DETALL DE LA RUTA 
 

PUNT 
NÚM. 

HORA 
(45 km/h) DESCRIPCIÓ 

DISTÀNCIA 
RECORREGUDA 

(km) 

ALTURA 
GPS (m) 

RUMB 
TRACK (º) 

PENDENT 
(%) COORDENADES 

 00:00:00 Sortirem del poble de Santa 

Maria de Besora tot seguint un 

tros de la carretera que porta a 

Sant Quirze, cap a l’Oest, fins a 

l’alçada de Can Ramonet, ja 

sortint del poble. 

0 863.7 000 0.00 42º07.613'N 
002º15.486'E 

 00:02:01 Deixem la carretera de Sant 
Quirze, i prenem el camí al castell 
de Besora. 

105.1 864 279 6.51 42º07.624'N 
002º15.390'E 

 00:08:15 Passats uns revolts sinuosos 

trobem a l’esquerra una 

desviació fins a la masia del Pla, 

encara avui dedicada al món 

agrícola. 

521 910 198 17.40 42º07.600'N 
002º15.181'E 

 00:12:28 Ja amb el castell de Besora a les 

envistes, allà enfilat, desviem el 

rumb de la pista principal i ens 

dirigim cap a la baga. La pujada al 

castell, tot i que no és dins de 

l’itinerari GR, és del tot 

recomanable, en sols uns minuts 

extres... 

802.5 941.1 202 12.29 42º07.537'N 
002º15.063'E 

 00:22:28 El camí comença a planejar 

entrats al pla del Revell, on no 

trigarem a recuperar un camí 

carreter que ens durà fins a la 

masia. 

1469 921 212 11.46 42º07.403'N 
002º14.632'E 

 00:36:57 Prop de la masia hi trobareu la 
font del Revell. 

2434 888.7 259 -12.46 42º07.138'N 
002º14.200'E 
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 00:58:43 Som al serrat del Castell, on 

deixem la pista, i continuem 

ben recte en direcció a la Casa 

Nova del Castell de 

Montesquiu. Atenció, en 

aquest punt entrem dins 

l’espai protegit del Parc del 

Castell de Montesquiu. 

3885 753.9 257 -12.18 42º07.007'N 
002º13.321'E 

 01:10:23 La Casa Nova del castell, és un 

espai habilitat com a suport del 

centre de recursos del Parc, amb 

serveis de restaurant i 

habitacions. Molt ben 

restaurada i equipada. 

4663 663.4 202 -5.48 42º06.852'N 
002º12.857'E 

 01:13:16 El Castell de Montesquiu, és un 

equipament de la Xarxa de Parcs 

de la Diputació de Barcelona. El 

seu origen possiblement bé de 

l'enclavament d'una torrassa de 

guàrdia que va fer edificar el 

comte Guifré I (el Pilós), al segle 

IX. Els festius podeu visitar-ne 

l’interior. 

4856 664.7 187 -9.37 42º06.791'N 
002º12.752'E 

 01:15:33 Davant la caseta del guarda, ens 

desviem de la pista asfaltada, i 

prenem un caminoi cap a la 

dreta en direcció a la Farga de 

Bebié. 

5008 630.3 232 -21.40 42º06.715'N 
002º12.726'E 

 01:21:23 Prenem rumb NE cap als plans de 
la Solana. 

5397 578.2 069 1.95 42º06.839'N 
002º12.523'E 

 01:36:40 Les vistes aèries cap a la 

fondalada del Ter que ens 

ofereix aquest sender més aviat 

obac, son esplèndides. Som 

6415 615.1 052 11.81 42º07.068'N 
002º12.233'E 
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enfilats damunt el serrat de 

Montesquiu. 

 01:42:26 Després de creuar el rec, que 

sol baixar sec, enfilem ja l’últim 

tram de pujada notable, el 

serrat de la Ginesta, abans 

d’arribar al fi de l’etapa. 

6800 618.2 291 -6.53 42º07.244'N 
002º12.345'E 

 01:48:42 Ens afegim al curs del camí de les 
Planeses 

7218 652 338 -3.85 42º07.425'N 
002º12.467'E 

 01:56:50 Veïnat del Solell, adjunt al 

poblet industrial. Ja sols el camí 

ben arreglat ens separa del 

poble. 

7760 612.9 304 -1.04 42º07.650'N 
002º12.293'E 

 02:05:04 Tal i com el seu nom indica, es 

tracta d’una colònia tèxtil 

centenària en ple declivi, que 

aprofitant l’energia hidràulica 

del riu Ter, el suís Edmund Bebié 

va construir a finals del s.XIX 

entorn del molí de Rocafiguera. 

A la colònia hi trobareu pocs 

serveis, però bones 

comunicacions amb Osona i el 

Ripollès. 

8309 617.8 356 -0.19 42º07.858'N 
002º12.333'E 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Mapa del tram 
 

 
 
 
 
Gràfic de desnivell 
 

 


