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Distància: projectada 11’45 Km. amb altures 11’46 Km. Temps 5’20 
Desnivells: total 499m.  Acumulat 950 m.   Cotxe: 80m. Josep Oranias i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 als Gorcs i marxem 
per la Garriga. Prenem la C-17 i en 
sortim per travessar Sant Quirze de 
Besora, on trenquem cap a Vidrà. 
Després de diversos intents aparquem 
al costat de la depuradora. Iniciem la 
caminada a 2/4 de 9 per un corriol, que 
baixa entre pedres i que ens porta al 
pont de Salgueda que passem per dalt. 
Continuem i deixem a la nostra dreta el 
Salt de Molí. Seguim per un corriol que 
planeja sense gaire desnivell, que ens 
porta a Can Salgueda. A partir d’aquest 
punt el camí puja considerablement. 
Quan arribem al Coll del Puig de Curull, 
trenquem per pujar al seu cim. Fem 
diverses grimpades, amb alguns per 
espais aeris. En Josep Oranias 
prefereix esperar-nos a la tornada en 
l’ascensió dels dos pics. Arribem al Puig 
de Curull (1.314 m) a ¾ d’11 i parem 
per esmorzar. Fa un dia clar amb una 
esplèndida visió. Baixem amb certa 
preocupació, però ho fem amb més 
facilitat del que podíem pensar. Després 
reprenem el camí fins al Coll de la 
Coma del Coll, on agafem un corriol que 
ens porta al cim del Puig de les Àligues (1.342 m). Hi arribem a ¾ de 12, després d’una 
curta grimpada al darrer tram, més assequible que l’anterior  Iniciem el descens desfent 
el camí fins al coll on busquem un corriol que ens permeti baixar. Aviat el trobem. Camí 



agradable, que es complica per les 
roderes de motos. Seguim un tram 
pel curs del riu caminant damunt les 
pedres. El pendent és considerable 
amb el terreny fangós i relliscós, que 
ho complica. El crit d’una patinada 
d’un company ens aconsella baixar 
per un corriol lateral i trobem un erol 
de múrgules o rabassoles, als peus 
d’en Josep Roca que ens motiva a 
fer una aprofitada parada. Després 
de Can Puig seguim l’ample Camí 
de la Vila Vella que avança paral·lel 
a la Riera de Sant Bartomeu. 
Deixem la pista per seguir el PR C-
47 que ens porta al centre de Vidrà. Quan falten 10 minuts per les 2 h. parem als peus 
del roure de la Creu de l’Arç, asseguts al banc de la font que porta el mateix nom. 
Després els conductors van a recollir els cotxes i ens venen a recollir. Junts anem a dinar 
a Cal l’Esquerrà. En Vicens Catafal ens convida amb satisfacció a brindar amb cava per 
celebrar els seus 74 anys, que complirà demà. A la sobretaula decidim que anirem al Sui 
des de Vallfornés, on a les 8 ens trobarem a l’aparcament.  
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