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Escala 1:30:000

BC

FITXA TÈCNICA:
Dificultat: Mitja

Distància: 6 km aprox.

Temps: 2 hores 35 min

Senyalitzat: Sí

Fonts: No

Accés a altres itineraris: 18, 21, 22, 
25

Accessible per a discapacitats: 
Parcialment adaptat

Bicicletes de muntanya i equitació: 
Es permeten parcialment en aquest 
itinerari.

Inici i final: Antiga estació de tren de 
Sant Feliu (actualment Oficina de 
Turisme).

Serveis: Sant Feliu de Pallerols

Singularitats i punts d’interès:
- Castell d’Hostoles
- Aflorament volcànic de la Torra
- Observació de diferents aflora-
ments volcànics i sedimentaris

- Interès pedagògic
- Panoràmiques de la vall del 
Brugent

Descripció:
Excursió que puja fins al castell 
d’Hostoles, privilegiat mirador de 
la vall d’Hostoles. El primer tram 
baixa pel carril bici, fins a tocar el 
pont de la Torra, per pujar després 
en forta ascensió fins al cim de 
l’espadat. La tornada la farem pel 
pla de la Torra i els Camps Roigs. Turisme ruralTR
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Ens trobem al davant de l’oficina de turisme i baixarem en 
direcció est per l’antic traçat ferroviari, avui convertit en 
carril bici. Passarem per sota el pont de puig de Grúfol i 
continuarem recte travessant l’avinguda de la vall 
d’Hostoles. De seguida trobarem dos ponts més: el primer 
el de Sant Sebastià i el segon el de can Coca, aquest 
últim sobre el torrent del Vallac. Deixarem les últimes 
cases del nucli urbà i un tros més avall passarem per sobre 
un altre pont, el del Molí Petit. A partir d’aquí, per la nostra 
dreta ens acompanya el riu Brugent, endinsat en la colada 
basàltica. De seguida passarem per sobre un altre pont, el 
del Boix i seguirem avall en suau però contínua baixada.

No tardarem a veure al nostre davant, i al bell cim de la 
muntanya, el castell d’Hostoles, i a l’altre costat de riu, el 
volcà de Sant Marc, arrapat a la costa de la Salut. 

Just quan passem per sobre el gorg d’en Valls, el traçat 
entra en un tram ombrívol encaixonat enmig del dur 
basalt. Aquí tenim l’oportunitat de veure per dintre com és 
una colada basàltica amb les diferents formes de solidifi-
cació produïdes durant el seu refredament. Quasi a la 
meitat d’aquest tram, passarem per sota el pont de Cal 
Músic, que anys enrere era utilitzat, entre altres coses, 
per portar a abeurar al Brugent les vaques de l’esmentada 
casa. Creuarem per sobre el pont de les Ànimes i ens 
tornarem a endinsar en els materials volcànics, en aquest 
cas no tan sòlids i d’aparença més rogenca que en 
l’anterior tram, principalment en les seves parts altes. 

0h 40 min. Arribem al lloc on, per sota la nostra dreta, 
veiem el pont de la Torra que travessa el Brugent. Aquí 
deixarem el carril bici i pujarem per un petit corriol que 
arrenca per la nostra esquerra enmig d’aulines fins a la 
carretera C-63. La travessarem amb molt de compte pel 
mig de la corba i ens enfilarem just al nostre davant on 
s’acaba el desmunt de pedra; pujarem a poc a poc ja que 
el repetjó és fort. De seguida, a la dreta, ja veurem el 
poble de les Planes d’Hostoles i a mesura que anem 
guanyant alçada, a l’esquerra, també la vila de Sant Feliu 
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de Pallerols i el Puigsacalm al fons. Continuarem caire 
amunt entre aulines, roures, boixos i brucs, alternant 
petits trams una mica planers amb d’altres de pendent 
més fort, sobretot l’últim tros.

1h 10 min. Trobem restes poc visibles de la primera 
muralla del castell d’Hostoles i als pocs metres, una de les 
parts més ben conservades i alhora interessant: la 
cisterna. Després d’un tros de lloses entrarem, per una 
petita escala, dins el que queda de l’edifici; seguirem 
pujant per l’interior (compte amb un pas una mica delicat 
per l’estimball existent a la nostra dreta), trobarem una 
altra petita escala en punt rodó i ja serem a dalt de tot. 
Aquí podem observar el que queda de la torre i una altra 
petita cisterna, aquesta sense coberta.

El castell d’Hostoles, esmentat ja l’any 1002, era regentat 
per la família noble dels Hostoles, dignataris de la cort 
dels Comtes de Barcelona. La història del castell permet 
seguir el període feudal 1050-1419, la batllia reial poste-
rior a 1419 i les revoltes remences de 1462 a 1472. Fou 
quarter general de Verntallat fins a la Sentència de 
Guadalupe del 21 d’abril de 1486.

Aquesta privilegiada guaita de 360º sobre la vall 
d’Hostoles ens permet veure, començant pel sud-est i al 
fons de les valls, el poble de les Planes d’Hostoles mig 
tapat pel Monticalvari, continuant cap a ponent, el recorre-
gut que farem de tornada, el pla de la Torra amb la seva 

gran casa pairal i els Camps Roigs i al final, Sant Feliu de 
Pallerols. Al seu darrere, la muntanya del Crous i de 
Sobremont, el muntanyam que separa les valls del Vallac i 
de Sant Iscle de Colltort i, seguint cap a l’est, la vall de 
Cogolls i les Encies. La mateixa passada, però fent 
referència a les muntanyes més altes, veiem el Far, el 
puig del Moro, el coll de Condreu, la Salut, part dels 
cingles de Falgars per sobre del coll d’Uria, la serra de 
Llancers, el Puigsacalm i la serra de Milany. Ja als 
Pirineus, veiem des del Puigmal fins al Costabona; fora 
d’aquesta serralada, la serra de Marbolenya; encara més 
proper el punxegut Puig Alt de la Nespleda i, tornant als 
Pirineus, una part del massís del Canigó, concretament, la 
rostada que puja al pic dels Set Homes. Altra vegada més 
a prop, el castell de Puig Alder o ermita del Salvador, dalt 
del turó; la serra de les Medes, on destaquen els arrodo-
nits turons del volcà del Puig de les Medes; el Faig Rodó i 
el Puigsallança, els cingles del Julià, Rocacorba, el pla 
dels cingles de Sant Roc, Santa Brígida sobre la vila 
d’Amer, la Serralada Litoral, el pla de Sant Martí Sacalm i 
ja tornem a ser al punt de partida: el Far.
Deixarem enrere tota la història i el paisatge del qual hem 
gaudit i desfarem tot el camí fins al carri bici. Un cop en 
aquest, baixarem pel relliscós terraplè en direcció al pont 
de la Torra (1h 40 min) que tenim al davant, magnífica 
obra en pedra tosca sobre el Brugent; aquest tram de riu 
és especialment bonic per la gran quantitat de sediments 

travertínics dipositats al llarg del temps en el seu marge 
dret per la important deu del Molí de la Rovira (vegeu 
l’itinerari núm. 21). En uns quatre-cents metres, és 
espectacular la cinglera d’aquest material, coneguda com 
balmes de la Torra, que contrasta el seu color beix amb el 
negre blavós de la colada basàltica i amb les diferents 
tonalitats que agafa l’aigua en els grans gorgs existents 
en el curs del riu. Des de sobre el pont podem veure, tant 
per amunt com per avall, gran blocs de tosca (nom pel 
qual es coneix el travertí a Sant Feliu), despresos del seu 
lloc original, al mig de la riera.

Acabarem de travessar el pont i continuarem per una 
petita pujada on trobarem alguna aulina de bona mida, 
passarem entre la gran casa pairal de la Torra i l’era per 
continuar, ja per camí més planer, en direcció al molí de la 
Rovira. Un cop allà, la carretera gira a la dreta i segueix 
pel mig de camps de conreu en direcció a Sant Feliu de 
Pallerols. De seguida trobarem terra volcànica, ja que 
passem prop del volcà de Sant Marc, concretament, pels 
anomenats Camps Roigs. Un bon tros amunt, i després 
d’una granja, el tossol volcànic conegut com turó d’en 
Fusada ens quedarà a mà dreta. Als pocs metres i 
després d’una corba a l’esquerra trobarem una cruïlla on 
empalmen els itineraris núm. 21 i 22. Seguirem per la 
dreta en direcció a les primeres cases del nucli urbà, les 
Cases Noves.

2 h 35 min. Després d’haver travessat carrers i places de 
la vila, arribem al punt de partida.

. Vista de Sant Feliu de Pallerols des del castell d’HostolesCastell d’Hostoles

Cisterna del
Castell d’Hostoles




