Vidrà - Salt del Molí
23 de juny de 2015
Integrants: Pep Comas, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Roca
i Josep Rodri
Distància: Projectada 9’031 i amb altures: 9’215 Km. Temps: 3’23h.
Desnivells: 303. Acumulat: 411. Cotxe: 162 Km. Manel Molina
Per aquesta setmana traslladem la
sortida al dimarts. El dimecres és la
festa de Sant Joan i al ser avui dia de
revetlla es redueix la proposta a un lloc
més proper i una caminada més
senzilla.
Així doncs sortim a les vuit del matí des
de Llerona en direcció Vic i Sant
Quirze, on trenquem en direcció a
Vidrà i aparquem a la plaça de la vila
poc després de les nou.
Fem enrere uns pocs centenars de
metres per la carretera que havíem
arribat i prenem el camí que va cap el
Santuari de Bellmunt. El seguim i al poc comença a ploviscar. Decidim, però, continuar i
aviat ja para. En aquestes arribem al coll d'Hi-era-de-massa, el punt més alt de la sortida
d'avui, ja que desistim de pujar al Santuari. Un rètol ens indica el camí cap la Tosca dels
Degollats, som-hi. Tot just al principi un caminoi a la nostra esquerra ens pica l'ullet,

però no caiem al parany i seguim endavant. L'encertem de ple, doncs el terra moll i
relliscós el podia fer perillós. Al cap i la fi més avall els dos camins es retroben. Seguim
sempre avall, compte amb les pedres molles i les fulles traïdores, d'aquesta manera
arribem a la pista que ve de Vidrà i que va riu aval cap a la vall de Sant Pere de Torelló.
Seguim per la pista fins que al poc, un altre rètol ens indica el Salt del Molí, malgrat és
hora d'esmorzar decidim baixar al salt degut a la seva proximitat, baixem cap el riu i
arribem al mateix salt. Aquest baixa esplèndid degut a les últimes pluges. Val per tota la
sortida. Una bona parada, ens refem amb l'esmorzar, fotos a gust de cadascú i seguim
el nostre camí havent creuat el riu. Pugem per sobre el salt i seguim el camí. Aviat
trobem el pont romà, un cop l'hem creuat els senyals de recorregut, blanques i grogues,
ens porten a la discussió. Després d'intercanviar opinions, amb quatre paraules i tres
insults, seguim aquesta vegada sí, a l'opinió de la majoria, cal dir que aquesta vegada
era la bona.
Sense cap incidència arribem després de passar per el costat de la depuradora de
Vidrà, comença novament a ploure, just en arribar al cotxe, la màxima intensitat, que no
fou gaire. Un parell de companys van al forn de la població a comprar pa i coca, per el
seu aspecte, tant el pa com la coca, val dir-ho, tenen un aspecte immillorable, bon profit i
bona revetlla.
Anem a dinar a Ca l'Arumí a Santa Eugènia de Berga, excel·lent com és habitual.
Propera sortida dimecres vinent al Mil Menut, la convocatòria les sis del matí a Llerona.
Text i fotografies: Pep Comas

