
Hostalric, Depressió de la Selva, La Selva, Girona, 
Catalunya, Espanya

Ruta que ens acosta al passat medieval d’Hostalric, 
voltant el seu castell amb les plantacions i les 
hortes del costat del riu Tordera

Volta al castell d’Hostalric
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Sistema de coordenades geogràques. Datum WGS84.

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

Plaça dels Bous 0:00h 84m 41.745908º 2.639740º

Mas Bossom 0:15h 96m 41.740744º 2.632462º

Trencall de pujada al castell 0:25h 117m 41.743881º 2.631476º

      Porta de Barcelona 0:35h 106m 41.745755º 2.634707º

Plaça dels Bous 0:40h 84m 41.745908º 2.639740º

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

0 250m
N

Base topogràfica de Catalunya 1:25.000” propietat del ICGC,

itinerari sentit de la ruta inici / final
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 MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 0:40h en total. 0:15h des del punt d’inici fins al mas Bossom i 
0:25h per fer la tornada fins al punt d’inici de la ruta.

DESNIVELL ACUMULAT: 55m

DIFICULTAT: Baixa.

ÈPOCA: Tot l’any.

CARTOGRAFIA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓ

Ruta fàcil de quasi 2,5 km de longitud i un desnivell inapreciable que ens permet fer la volta al castell 
d’Hostalric tot passant pel Mas Bossom. Es tracta d’una caminada curta i ideal per a fer amb nens.

Declarada Bé d’Interès Nacional l’any 1963, la vila d’Hostalric conserva un dels llegats monumentals 
més notables de l’època medieval catalana i està protegida per una imponent fortalesa militar d’època 
moderna. Situada entre el Montseny i el Montnegre-Corredor, Hostalric és una vila plena de vida i amb 
multitud de rutes i atractius per gaudir.

NO ET PERDIS...

La torre dels Frares, que s’anomena així perquè està situada davant el convent dels Mínims. És la torre 
de guaita i defensa més gran i antiga de la vila i ja se’n coneixia la seva existència des del segle XIII. De 
planta circular, 33m d’alçada i fraccionada en tres pisos, des de sempre ha estat un dels punts més 
forts en la defensa militar de la localitat.

Admirar el castell-fortalesa d’Hostalric, situat sobre un aflorament de roca basàltica 

a peu del camí Ral.

Passejar pel recinte emmurallat, que ens ofereix racons plens d’història i singularitat.

Visitar la Fira Medieval que se celebra a Hostalric per Setmana Santa.

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

3
© 2019 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

Volta al castell d’Hostalric

RUTESPIRINEUS



Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

 RECORREGUT

L’itinerari comença a la plaça dels Bous (0:00h - 84m) d’Hostalric. En un extrem de la plaça trobem el 
plafó explicatiu d’alguns itineraris i el primer senyal que ens marca la baixada cap a les hortes.

Abans d’arribar a les hortes passem pel Molí (S. XlX), edifici que va tenir com a funció inicial la de central 
elèctrica i, més endavant, la de molí de gra. Des d’aquí, ja per pista forestal, fem una curta pujada que ens 
mena davant d’una de les entrades del recinte emmurallat de la vila, que es conserva en molt bon estat: el 
portal de les Hortes. En aquest punt seguim per un corriol que recorre el bosc tot flanquejant el turó del 
Castell. Passem pel costat de vàries hortes i arribem a un pla amb plantacions de pollancres.

El camí torna a avançar per una pista forestal que puja suaument cap el Mas Bossom (0:15h - 96m), 
actualment restaurant, i continua cap el centre de la vila. Des d’aquí veiem la fortalesa i el castell d’Hostalric, 
plaça forta i centre administratiu del vescomtat de Cabrera, ja esmentat des de l’any 1145. Quan trobem les 
primeres cases, un senyal ens indica el trencall de pujada al castell (0:25h - 117m), fora de ruta, però de 
visita molt recomanable.

Anem seguint el nostre itinerari, entrant a la vila, fins que arribem a la porta de Barcelona (0:35h - 106m), 
reconstruïda l’any 1969 i protegida per la torre d’Ararà. A partir d’aquí i fins al punt d’inici, la plaça dels 
Bous (0:40h - 84m), on hi havia la porta de Girona, trobem set torres defensives més, quasi totes semicilín-
driques.

 COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem a Hostalric per la carretera C-35 o per l’autopista AP-7. Anem seguint els senyals que ens porten 
cap al centre de la vila. Per l’avinguda Coronel Estrada arribem a l’ampli aparcament de la plaça dels 
Bous, punt d’inici de l’itinerari.

SABIES QUE...

Hostalric conserva un dels llegats monumentals més notables de l’època medieval catalana? La vila 
d’Hostalric, situada en un turó d’origen basàltic entre la via romana i el congost del riu Tordera, era la 
porta d’entrada al Montseny i un punt de pas estratègic.
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!
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