Vidrà – Bellmunt – Salt del Molí
2 de juny de 2010
Integrants: Josep Carbonell, Josep Maria Farnés, Josep Oranias,
Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: projectada 10’95 Km. amb altures 11’14 Km. –
Temps 4’58 h. Desnivells: total 420 m. Acumulat 474 m. Cotxe: 75 Km. Josep Roca
Ens trobem a la carretera de Llerona
a les 7 del matí. Marxem cap a la
Garriga. Prenem la C-17 i en sortim a
santa Maria de Besora. Seguim per
Sant Quirze de Besora i aparquem a
Vidrà a la Plaça Marià Vila d’Abadal.
Des d’allà, a les 8’11 hores, ens
dirigim cap a un trencall que acabem
de passar. Mentre avancem per la
carretera ens adonem que anem al
santuari de Bellmunt, quan havíem
planejat anar a Puigsacalm. Després
d’un llarg debat ens decantem per
pujar a Bellmunt. Trobem les
indicacions i seguim per una pista
forestal sense complicació, que ens porta al Coll de’Hi-era-de-massa. Pel camí veiem
el santuari cobert per la boira. Més endavant trobem una nova cruïlla i prenem el
corriol que amb una intensa pujada ens porta fins al cim (1.246’9 m). Hi arribem a les
9’35. L’accés al santuari per les escales està tancat i després d’una primera presa de
contacte esmorzem escampats entre bancs i pedres. Fem la fotografia de conjunt. Les
boires dominem l’entorn i apareix difuminat, sense visió a curta distància. Després de
renunciar avançar de la carena optem per baixar. Abans fem una volta a l’ermita per
un camí amb diversos esglaons. A la baixada, optem, a la primera cruïlla, per un camí
que ens porta pel collet del migdia. Desconeixem on anirem a parar i la sort ens fa
trobar un pagès o pastor amb el gos que ens assenyala que arribarem al nostre destí.
Seguim uns senyals grocs i blancs. Passem una tanca de fusta i, de cop, observem un
regueró mol ben marcat damunt la pedra. Després, uns quants, es desvien per
observar la Tosca del Degollats. Avancem pel corriol, molt agradable de seguir, que
es converteix en pista. Trobem indicacions del Salt del Molí. Baixem per un corriol que
ens porta a la impressionant cascada del Molí del Salt de Salgueda. Traspassem el riu
Ges per uns pilons de ciment i ens situem sota mateix del salt. Després, malgrat

havíem de seguir el GR marcat, optem per retornar pel mateix camí i seguir per la
pista, amb trams cimentats, que ens porta al cotxe, després de passar per una
depuradora. Arribem a les 13’10 i decidim anar a dinar a Ca l’Esquerrà. Mentre un
parell han corregut a comprar pa a cal forner, que ja tancava. Comentem amb
satisfacció la improvisada ruta. Al restaurant només té una altra taula ocupada. Ens
atenem i ho valorem el menú satisfactòriament. A la sobretaula decidim que la propera
setmana anirem al Puglluent des de Sant Jaume de Frontanyà. Sortirem de Llerona a
les 7 del matí.
Text Josep Maria Farnés
Fotografies: Josep Carbonell i Josep Maria Farnés

