
 

 

SECCIÓ  EXCURSIONISME  I SENDERISME 
Serra dels Bufadors (Osona)  

Fitxa tècnica de l’activitat Preus  
Responsable  Ricard Rodríguez 

tf.616390690 
Membres 

CEE i UEC 0€ 

Data Diumenge  18 

d’octubre 2020 No membres         0€ 

  Menors de 10  0€ 
Transport Cotxe Particular Cal llicència federativa 

modalitat A.  
Cost per un dia: 4,5 € 

Hora sortida 9:00h plaça 
Ajuntament de 
Santa Maria de 
Besora 
https://goo.gl/map
s/TjdgyQFK1ZHE
TRtw7 

 

Sortida llarga MOLT IMPORTANT : Només 
reserva online de plaça fins 

dimecres abans de l’excursió , i 
ompliu el full auto resposabilitat 

coronavirus 
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https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=43441562 
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Informació de la sortida 

 
Penseu que sortirem de Santa Maria de Besora, ja esmorzats, a les 9 del matí. Si algú vol esmorzar millor parar a                      
Sant Quirze de Besora.  
Restaurant Way (Antiga Cugulera) 
https://goo.gl/maps/3P7XiiNBD3TXFYSU9 
Rambla Concepció, 5, 08580 Sant Quirze de Besora 
Compteu que des d'Esplugues hi ha una hora i mitja de cotxe 
Els bufadors són, en primer lloc, un indret de gran bellesa. Es tracta d’una peculiar formació geològica a la vessant                    
nord de la Serra de Bufadors. És un tancament de la cresta de la Serra que es va formar amb diferents                     
acumulacions d’estrats, i per això els forats permeten el pas de l’aire. 
La principal curiositat són els forats que trobarem a terra, entre les roques, i que donen pas a unes cavitats més o                      
menys profundes de les quals, si ens acostem a la boca, notarem que surt un aire fred. A voltes, fins i tot es pot                        
sentir com l’aire xiula a l’interior; d’aquí el nom de Bufadors. 
Deixeu-vos portar, respectant la natura, pel silenci i l’encant del lloc, tot seguint els diversos senders dibuixats                 
sobre les fulles humides dels faigs. 
 

na, la de Resclusanys, tornarem a la Masia de Triadó però la baixada fins al cotxe ja la farem per la pista forestal. 
 
 

 
Material i recomanacions 

Bon calçat, cantimplora ( passarem per alguna font però no podem garantir que hagi aigua), crema solar, gorra, roba                   
de tardor, bastons plegables , menjar per el migdia. A la plana web teniu document on us amplia el tema de                     
material... 
 
Recordeu de signar el full d’auto responsabilitat de coronavirus que s´afegirà al full d´inscripcions 
 

 

 

https://goo.gl/maps/3P7XiiNBD3TXFYSU9
http://centreexcursionistaesplugues.cat/imagenes/acollida.pdf

