
 
BELLMUNT Salt del Moli    sortint de Vidrà 

12 de Desembre del 2018 
 

Integrants :  Jaume Beltran, Josep Carbonell, Pep Comas, Tony Manel, J. Mª 

Martinez, Tere Pinto Ismael Porcar, Josep Pous, Julia Pratginestos, Josep Roca,  
Distàncies : 9,36  km  Temps : 5h   Desnivells :  494 m 

Cotxe  80 km  Jaume Bertran, Ismael Porcar  

     
Ens trobem a l’àrea esportiva de les Franqueses a les 7,00. Acostumats 
el nombròs grup dels últims dies avui serem deu de colla,   
Sortim de Les Franqueses, a l’entrada dels Gorcs recollim en Pep 
Comas i per la C-17 anem cap a Sant Quirze de Besora, on fem una 
parada per prendre cafè, a la abans anomenada  Cogulera, avui 
Restaurant – bar WAY.  
Seguim cap a Vidrà, i aparquem els cotxes a la plaça del poble. 
 Fa fresqueta i un bon sol, estem a 832m.  
 
Començem a caminar a las 8:15 per la carretera de S. Quirze de 

Besora, que forma part del recorregut del PR C-47, fins el coll de Vidrà, d’on surt una pista de terra que ens 
portarà al Coll d’Hi-era-de-massa, passant per:  Prat de la Sivina, collet de Migdia, Creu del Fus, Creu de 
Pitrò i finalment  s’arrriba al Coll, on hi ha una cruilla molt ben senyalitzada. Ja estem a 1105m i són dos 
quarts de deu.  
En el Coll deixem la pista i enfilem per un corriol molt ben marcat i cuidat, amb una esplèndida catifa de 
fulles seques fins al Santuari de la Mare de Dèu de Bellmunt. 

 
 Es la tardor. 
 El corriol, amb forta pendent, que guanyem amb zigues zagues, fa camí pel bosc de la Mare de Dèu. 
Ès un bosc format per faig i boix, cal notar que en aquest indret encara no ha arribat la plaga dels boixos.  

A las 10,00 arribem a la plaça del Santuari, 1229m.  
Avui tenim un bon dia i podem gaudir de la impresionant panoràmica 
de 360 graus,que oferix aquest punt: Plana de Vic, les Valls del Ges 
i Bisaura, Pirineus, Canigó, Puigmal, Pedraforca.....i més.  
Els capdavanters ja estan al 
cim, al qual s’hi puja per 
unes escales. A dalt hi ha 
una gran creu metàlica, on 
hi ha instalada una webcam 
Ès el punt més alt de la 
sortida,1249m. 
En aquest lloc privilegiat 

esmorçem davant de la impresionant vista. Avui no tenim presa, i 
allarguem l’estada en aquest lloc. A las 10, 40 començem a baixar. 



La baixada la fem pel mateix camí fins al Coll d’Hi-era-de-massa. Aquí agafem la pista de terra que baixa a 
la dreta per la Baga de Canemars, seguint les marques grogues del PR. Ja no les deixarem fins arribar al 
costat del Turó dels Degotalls. Girem a l’esquerra per un corriol que fa unes fortes i relliscoses baixades, 
arribem a una pista ampla i seguim pujant per l’esquerra.  
Trobem el pal indicador del corriol, a la dreta, que ens porta amb forta baixada al Salt del Molí, prenent 
molta cura de no relliscar perquè està mullat. 
A tres quarts de dotze, arribem al salt, preciós -avui hi ha molta aigüa- travessem uns pilons de formigó 
clavats  al terra, per facilitar el pas de la Riera de Sant Bartomeu i arribem sota el caient d’aigüa. Ens fem 
fotos. Estem a la part més baixa del recorregut d’avui, 837m. 
Amb els seus 20m d'alçada antigament feia funcionar el Molí del Salt, ara en runes 
 

Seguim camí i al costat  trobem el 
Molí, d’on, a l’esquerra surt un 
corriol. 
Ès un corriol que s’enfila per les 
roques,al costat del molí i va a 
parar a la part alta del salt.  
Continuem fins el Pont de Salgeda 
(romànic) que travessem. 
Aquest és un pont d’arc de mig 
punt, denota senzillesa i solidesa, 
està ben acabat i s'ajusta a la 

perfecció a la llera del riu i al paisatge. Hi ha un gravat amb la data de l’any 1841. 
En deixar el pont en la cruïlla de camins, seguim pel de l’esquerra. Arribem a la part baixa del poble de 
Vidrà on hi ha la depuradora, ara ja és una pista cimentada que seguirem fins la plaça del poble. 
Abans d’arribar ala plaça hem deixat a la nostra esquerra el Cavaller de Vidrà, la impressionant masia o 
casa senyorial de muntanya, d’estil barroc, última construcció a l'any 1787.  
Quan són les 13,33, arribem als cotxes. 
Bonica sortida amb un temps esplèndid per 
caminar. 
Decidim que anirem a dinar a  S. Quirze de 
Besora, al restaurant on hem près cafè al 
matí. 
A las postres brindem pels 65 anys de 
l’Ismael. 
 
.  

 
 
 
 
La propera setmana anirem a Puigraciós,  sortirem a la 8,00 des de Les Franqueses. 
 
Text i fotos : Josep Carbonell  


