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FITXA TÈCNICA: 
Barcelona: Col·legi Jesus – Maria   Hora de sortida: 7:45 hores. Cal ser puntuals. 
Menjars: Esmorzar en ruta i dinar de restaurant. 
Longitud: 10,5 km aprox.    Durada: 4:00 h aprox.  
Punt mes baix: 703 m. 
Punt més elevat: 882 m.    Desnivell acumulat: 257 m de pujada i 257 m de baixada.  
Dificultat: Baixa. 
Municipis per on transcorre la ruta: “Santa Maria de Besora”. 
 

Descripció:  
Petita caminada per El Bisaura, nom que li donen els vilatans a la franja 
que separa les comarques d'Osona i el Ripollès, sortint de la localitat de 
Santa Maria de Besora per visitar l'espectacular Salt del Mir, envoltat d'un 
paratge d'una gran bellesa, on també trobarem tres interessants edificacions 
enrunades, d'uns antics molins fariners. A la ruta podrem visitar també 
l'ermita de Sant Salvador del Prat, situada entre bonics camps. Una ruta 
fàcil i de gran bellesa.  
 

Itinerari: (Recorregut i descripció extreta de Wikiloc del usuari de 
àlies gabypepi al que hem d’agrair aquesta bonica sortida que hem copiat). 

 
PUNT DE SORTIDA: Arribem per la BV-5227 des de Sant Quirze de Besora, per deixar el cotxe a l'aparcament 
que tenim costat de l'ajuntament de Santa Maria de Besora.  
 
Fem mitja volta a l'edifici de l'ajuntament i baixem cap al punt del Transformador, on tenim els indicadors. (Punt 
també de tornada) Triem la pista que baixa cap a l'esquerra, direcció al mas de l'Adam.  
 
Una vegada travessem el mas, continuem per la pista per un bonic paisatge fins al coll de les Pedregoses, on 
baixarem cap a la dreta. De seguida passem pel mig de la casa del Mir, un fabulós indret, amb restaurant i masia, 
per continuar fent baixada per una pista entre bonics prats. No trigarem a trobar un trencall amb un pal indicador 
(punt de tornada) on triarem l'esquerre fins a la riera de la Foradada.  
 
Continuem de baixada fins a arribar al singular pont de fusta, on creuarem la riera amb vista a la resclosa del Mir 
situada al seu costat. Un cop creuada la riera, trobem un pal indicador deixem el camí de la a l'esquerra, continuem 
recte per arribar a la part de dalt del Salt del Mir, un estupend mirador natural. (Amb compte, sense baranes, la 
caiguda té uns 40 metres)  
 
Anem baixant a la riera, triem primer arribar 
al Salt del Mir, per a després a la pujada 
veure els antics molins en ruïnes. Arribem al 
mirador on es pot contemplar l'espectacular 
salt. (el cabal d'aigua influeix molt segon la 
pluja que hagi caigut) Ens apropem al salt, 
on podem veure una gran cova darrere la 
cortina d'aigua. Tornem de pujada als molins, 
on encara és poda'n veure les moles i altres 
mecanismes de l'antic molí, desfem ara camí fins a la cruïlla passat el pont.  



Ara, farem una llarga pista, amb puja i baixa, on tindrem a l'esquerre la Serra de 
la Cogulera. Seguim fins a arribar a la Casa del Prat, on canvia el paisatge per 
uns amplis prats. Traspassem la tanca per una porta on ja tindrem a la vista 
l'ermita de Sant Salvador del Prat.  
 
Baixem a l'ermita per una pista, per després continuar-la en baixada, seguirem les 
roderes a l'herba doncs la pista es difumina als camps.  
Prenem direcció a la Granja del Rodal i Can Rafel, que vorejarem per sota fins a 
un dipòsit, continuem en pujada al costat d'un rec fins a la Depuradora, on 
trobarem la pista encimentada, que ens portarà al punt del Transformador i d'aquí 

al punt de sortida Santa Maria de Besora. 
 

Santa Maria de Besora: 
El poble de Santa Maria de Besora o el Pla de Teia (866 m) es formà a partir 
de la fi del segle XVII, als peus del castell, al pla de Teia, prop de l’antic 
camí de Vidrà. Des de l’edat mitjana fins a l’època moderna, l’antic terme 
jurisdiccional de Besora, amb les parròquies de Sant Quirze i Santa Maria, 
estigué sota un mateix batlle, que tenia la cort o cúria del terme a Sant 
Quirze de Besora. S'anomenà baronia de Besora des del segle XIII al 1698, 
que passà a ser marquesat de Besora fins el 1820 (li foren units 
administrativament Saderra i en alguns aspectes Sora, a partir del segle 
XVII). Vers el 1820 s’escindí en les dues batllies de Sant Quirze i de Santa Maria de Besora, tot i que hom ha 
trobat documents que expliciten la data del 10 d’octubre de 1798 com a fi de la constitució dels dos ajuntaments. 
L’església de Santa Maria es començà a edificar poc abans del 1751, a llevant de l’actual, però s’abandonà l’obra i 
s’aixecà definitivament en 1751-59, a l’indret actual. És un 
edifici típic del segle XVIII, d’una nau, amb capelles laterals, 
campanar de torre i la rectoria adossada a la part de llevant. Fou 
consagrada el 14 d’octubre de 1759. Davant seu hi ha el 
cementiri. El poble s’ha anat mantenint, malgrat el gran 
despoblament del terme, el qual ha afectat bàsicament les 
masies. Al seu voltant s’han construït algunes cases d’estiueig. 
Hom celebra la festa major el dia 9 de setembre. 
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0059202.xml  
 

Salt del Mir: 
El salt del Mir, de 35 m d’alçada, és un paratge d’una gran 
bellesa. L’indret és espectacular, especialment si porta una bona 
quantitat d’aigua. Convé destacar el cúmul de calç sota el salt. 
Hi trobem tres edificacions gairebé enrunades, pròpies dels 
molins fariners antics, on encara es pot veure part del 
mecanisme. 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17149539   

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0059202.xml
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17149539

