Puig de l’Àliga des de Vidrà
4 de març 2020

Integrants: Jaume Bertran, Vicens Catafal, Joan Corbera, Mercè Font, Ferran Iñigo, Julià Llobet,
Toni Manuel, JMa Martínez, Miquel Maymó, Julià Pratginestós, Josep Pous, Josep Roca.
Distància: 14,02km. Temps: 5,39 h. Temps en moviment: 4,39h. Desnivell: !009m+. Temp: 6º+
Cotxes: 80km, Jaume Bertran, J Ma. Martínez, Josep Roca.
Ens trobem a les 7h del matí, anem cap a la
C17, fins a Sant Quirze de Besora, on parem
per prendre cafè. Girem a la dreta cap a Vidrà i
aparquem a la plaça.
El dia és clar i fa fresca, són tres quarts de nou
i comencem a caminar.
Iniciem en descens tot seguint les marques de
GR, passem a prop de la depuradora, creuem
el riu Ges pel pont romànic de Salgueda.
Estem a prop del salt del Molí. Nosaltres ens
enfilem seguint el GR i deixem la pista ample.
Anem caminant pel corriol, portem el torrent de
Salgueda a la nostre dreta,
fins passar
Cim del Puig de L'àliga 1.361m
prop de la masia de Salgueda, mig
abandonada i quasi en ruïnes.
Seguim enfilant-nos fins el coll de la Coma, parem a esmorzar, són les 11h i portem quasi dues
hores de pujada.
Seguim, encara amb una forta pujada per fer el cim, el camí està ben marcat, és molt dret, en
alguns moments fem grimpades per anar pujant. Fem el cim a les dotze, (1.361m) preciós. Bones
vistes, una mica de calitja, ens agrupem tots, perquè no hi cabem. Fem la foto de grup, avui no
portem la pancarta reivindicativa de LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.

Iniciem el descens fins el coll de la Coma i ara marxem cap a la dreta amb forta baixada, moltes
fulles, pel corriol, tenim que vigilar molt. Anem baixant fins entrar a dins el rierol de Vila Vella.
És preciós, però rellisca molt, poc a poc anem baixant, fins a trobar la pista ample encimentada
que ve del veïnat de Casademunt, creuem el riu Ges pel pont antic, tot seguit enllacem amb la
carretera que ve de Ciuret. Amb pujada ens anem apropant a Vidrà, uns tres quilòmetres d’asfalt
que es fan pesats.
Entrem a Vidrà per la serradora tot tancant la circular, surten 14km i més de 1000m de desnivell
positiu. Una bona matinal .
Anem a dinar a L’Arumí a Santa Eugènia de Berga, molt ben atesos, com sempre. A les postres
brindem amb cava per celebrar l’aniversari d’en Julià Pratginestós.
La propera setmana anirem a Palamós i farem camí de ronda fins Calella de Palafrugell.
Sortirem a les 7h del matí del Pla del Ramassar.
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