
Bellmunt des de Vidrà 
27 de novembre de 2013       

 

Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. 
Farnés, Miquel Maymó, Julià Pratginestós, Josep Roca i Salvador 
Vilà 

  

Distància: Projectada 10’47 Km i amb altures 10’72 Km. Temps 4’46 Desnivells: 444 m. 
Acumulat: 699 m. Cotxe: 77 Km. Miquel Maymó  i Josep Roca 

 

Ens trobem a les 7 del matí als Gorcs. 
Sortim puntuals cap a la Garriga on 
prenem la C-17. Trenquem cap a Santa 
Maria de Besora. Seguim cap a Sant 
Quirze de Besora i aparquem a la plaça 
de Vidrà. Comencem la nostra excursió 
a les 8 tocades per la carretera que 
hem vingut, fins a Coll de Vidrà. Seguim 
el rètol del Coll d’Hi-era-de-massa. Al 
cap d’una estona arribem a la Creu de 
Fus i observem el santuari de Bellmunt. 
Passem per una fageda i arribem a la 
cruïlla del Coll d’Hi-era-de-massa. Hem 
començat el camí a 4 graus negatius i 
el terra encara gebrat, ens obliga a 
prendre precaucions durant tot el dia. Pugem travessant la fageda fins al cim de 
Bellmunt. Arribem al mirador-esplanada a 2/4 de 10 on hi trobem un esverat ramat de i 
decidim esmorzar. Després pugem al cim de Bellmunt on podem contemplar la nevada 
dels Pirineus, així com un impressionant Pedraforca. Baixem i retornem fins a la cruïlla 
del Coll d’Hi-era-de-massa. Trenquem a la dreta per la fageda i al primer trencall baixem 
directes per un corriol, que aviat retroba el camí marcat. Seguim avançant i passem pel 
costat de la Tosca de Degollats on agafem el PR C47, que segueix per una ampla pista, 
que avança pel costat esquerra del riu Ges. En arribar al rètol del Salt de Molí prenem el 
corriol i baixem directes. Passem pels pilons de pedres i ens arribem sota mateix del 

salt. Aquest tram 
les pedres estan 
gelades i propi-
cia alguna rellis-
cada. Després 
seguim el PR 
però aviat el 
perdem i passem 
pel costat de les 
runes d’un edifi-
ci. Quan recupe-
rem el camí 
passem pel pont 
romànic de Sal-
gueda i conti-
nuem el tram cap 
el Molí Nou. Ha-
víem de traves-
sar la riera, però 



dubtem i reculem cim amunt fins a trobar un 
camí que ens portarà a la pista que condueix 
a Vidrà. Hi arribem prop de la 1 del migdia i 
decidim anar a dinar a la Conca del Ter de 
Sant Quirze de Besora. Quan estem entaulats 

ens sorprèn 
en Jaume 
Ventura, en 
Miquel Blan-
cher i l’Al-
bert Sallés 
que venen 
de pujar al 

Santuari 
dels Munts. Dinem plegats. A la sobretaula decidim 
que la propera setmana anem al Grau de Falgars des 
dels Hostalets d’en Bas. Sortirem a 2/4 de 8 dels 
Gorcs.     
 

Text: Josep M. Farnés  
Fotografia: Joan Corbera 
 


