Bellmunt des de Vidrà
18 de març de 2015
Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep
M. Farnés, Miquel Maymó, Manel Molina, Julià Pratginestós, Josep
Roca i Salvador Vilà
Distància: Projectada 7’95 - 9’14 i amb altures 8’05 - 9’32 Km. Temps: 3’19 - 3’47 hores.
Desnivells: 272 m. Acumulat: 293 - 484 m. Cotxe: 99 Km. Miquel Maymó i Josep Roca
Ens trobem a les 7 del matí a Llerona
per anar al Taga. Malgrat els
pronòstics climatològics adversos
decidim anar-hi. Prenem la C-17 i
quan som prop de Ripoll comença a
roinejar i decidim anar a Bellmunt.
Retornem fins a Sant Quirze i seguim
cap a Santa Maria de Besora. Ens
arribem a Vidrà on aparquem a la
plaça del poble. A 2/4 de 9 caminem
seguint la carretera GIP-5227, per on
hem arribat, fins al Coll de Vidrà, on
prenem el GR-3 i seguim les senyals.
La pista puja paulatinament fins a la
Creu de Fus on planegem fins al Coll
de Hi-era-de-massa on prenem el corriol que puja fins al Santuari de la Mare de Déu de
Belmunt, que està tancat. Tot seguit pugem fins al cim de la Serra Grenyada (1.247 m)

on hi ha una petita capella dedicada a la Mare de
Déu de les Alades, al costat d’un creu
monumental metàl·lica. He arribem prop de les
10. El camí moll ens obliga a prendre
precaucions. Després baixem a esmorzar al
mirador-esplanada. En Vicenç ens convida amb
ametlles, torrades amb un enginy de fabricació
casolana. De retorn baixem pel mateix camí fins
al Coll de Hi-era-de-massa. Mentre en Josep
Carbonell i en Josep M. Farnés retornen per la
mateixa pista d’anada, la resta segueixen per un
camí que avança pel costat del Torrent de
Canamars, amb trams relliscosos pel fang i les
fulles. Passen pel Collet del Turú i agafen un
tram del PR C-47 fins a una pista que els porta
fins a Vidrà. Aquests hi arriben a les 12’20 i ens
retrobem amb els companys que havien arribat
mitja hora abans i havien aprofitat per visitar el
centre del poble. Anem a dinar a Ca l’Arumí de
Santa Eugènia de Berga. A la postres en
Salvador ens convida a cava per celebrar el seu
sant. A la sobre taula decidim que la propera
setmana anem a fer una volta pel Catllaràs des
de Sant Romà de la Clusa. Sortirem a les 7 de
Llerona.
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