El castell de Montesquiu
Audiovisual i visita

Un castell ple d’història...
La història del castell de Montesquiu està envoltada de
boires i enigmes. I en això rau gran part del seu atractiu.
El castell de Montesquiu és el resultat d’un llarg procés
històric que ha durat més de deu segles, intrínsecament
relacionat amb l’evolució del territori i la societat del
moment.
Segle ix
El procés d’edificació del castell comença amb una torrassa
solitària –una guàrdia– que va fer edificar el comte Guifré
el Pelós, pare de l’abadessa Emma. Aquesta guàrdia servia
per vigilar el pas del riu Ter durant la definitiva repoblació
de la plana de Vic.

i fantasmes...
L’audiovisual que es projecta narra la història del
castell, de manera dramatitzada, a través dels
fantasmes dels quatre personatges més significatius
que hi han tingut relació. I algun més...

L’abadessa Emma (880?-942),
filla del comte Guifré el Pelós,
va ser la primera abadessa
del monestir de Sant Joan
de Ripoll, avui anomenat de
les Abadesses, que va fundar
el seu pare.

Segle xiv
Arnau Guillem de Besora va ser el
primer personatge de la seva nissaga
que va habitar al castell. A partir
d’aquell moment l’antic casalot
va esdevenir un lloc de residència
habitual.
Lauda sepulcral del
marquès de Besora

Segle xvii

Capella del castell

Lluís Descatllar va ampliar
i ennoblir el casal. A ell es
deu la construcció de la
capella actual i l’ampliació
del sector nord-est del castell.

Arnau Guillem de Besora
(1339-1383), fill de Jaume II
de Besora, va ser el primer
representant de la nissaga
que va residir habitualment
al castell.

Lluís Descatllar
(1596?-1645?), senyor de
Besora i del Catllar, tot i que
residia habitualment a
Barcelona, va dur a terme
diferents i importants actuacions
al castell.

Segle xx
A principi de segle,
Emili Juncadella
va donar a l’antic
casal l’aparença
de castell que té
en l’actualitat i el
completà amb
els jardins que
l’envolten.
Avui dia el castell
de Montesquiu
recupera el lligam
amb el territori
i s’integra al parc.

Escala noble del castell incorporada durant
les obres del 1917 i 1920.

Emili Juncadella (1885-1936)
va ser l’últim propietari del castell.
Figura representativa de la burgesia
benestant, va impulsar una
important intervenció al
castell entre els anys 1917 i
1920. L’any 1936 en va cedir la
propietat a la Diputació de Barcelona.

de tota mena...
De totes les llegendes que hi ha
sobre castells, el Quiu és el primer
gos «fantasma» que es coneix i és el
narrador de la interessant història
del castell de Montesquiu. No en va,
l’habita des de fa molts segles...

El castell de Montesquiu i els jardins que
l’envolten presideixen un espai protegit, el parc
al qual donen nom, un paratge suggeridor del
Prepirineu català.
L’àmbit del Parc del Castell de Montesquiu
ocupa part dels termes de quatre municipis
—Montesquiu, Santa Maria de Besora, Sant
Quirze de Besora i Sora— que, juntament amb
Vidrà, constitueixen el Bisaura.

Informació general
Tots els dies de l’any (excepte el 25 i el 26 de desembre,
i l’1 i el 6 de gener) d’11 h a 14 h. Tel. 938 529 234
Oficina del Parc del Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell. 08585 Montesquiu
Tel. 934 727 600
p.montesquiu@diba.cat
parcs.diba.cat/web/montesquiu
Horari: feiners, de 9 h a 14 h
Castell de Montesquiu
Horaris d’obertura del castell
De novembre a març: dissabtes i festius, d’11 h a 14 h;
d’abril a octubre, ambdós inclosos: d’11 h a 14 h i de
16 h a 19 h; juliol i agost: feiners, d’11 h a 14 h
Horaris de visita al castell
A les hores en punt: matins, 11 h, 12 h i 13 h; tardes
(els mesos en què és obert el castell), 16 h, 17 h i 18 h
Visites concertades per a grups de 20 persones o més
Audiovisual Temps d’història i misteri
Projeccions: a les hores en punt
Informació i reserves
Tel. 938 529 234 i 934 727 600
p.montesquiu.bisaura@diba.cat
parcs.diba.cat/web/montesquiu
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Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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