
   Santuari de Bellmunt i
salt del Molí 

       23 de juny de 2021

Integrants: Isabel Alcalde, Joan Corbera, Mercè Font, Josep M Martínez, Josep 
Roca

Distància:   10,15 Km, Temps: 4,15 h Temps en moviment:3,45h

Desnivell: 731m Temperatura mínima : 12 graus

Cotxes: 80 km  Josep Roca ( La Mercè i en Josep M han vingut amb el seu 
cotxe des de Ribes de Fresser i fins a Vidrà hem anat tot en el cotxe d'en Josep 
Roca)    
Hem sortit a les 7 del matí de la Gasolinera Repsol de la carretera del Masnou, 
hem fet parada a fer el cafè al Restaurant El Tunel de sant Quirze de Besora. 
Allà ens hem trobat amb la Mercè i en Josep M i hem fet via cap a Vidrà on hem
deixat els cotxes per començar la nostra sortida.   

Avui l'ambient és fresquet, res a veure amb les altes temperatures dels darrers 
dies, i el cel és ben gris i comencem a caminar a 2/4 de 9 del matí per la 
carretera de Vidrà i al Coll de Vidrà agafem la pista que ens portarà cap a un 
petit sender  que va pujant en ziga zaga per entre boscos de roure i fageda, 
fins arribar al Pla d'Hi era de massa. 

Entremig de la frondosa vegetació
sentim els cants dels rossinyols i anem
fent via per un camí empedrat fins
arribar al Santuari de Bellmunt ( 1.237
mt) quan són les 10 del matí. Hem de
dir que el mar de boira que hi havia a
la Plana no ens ha deixat observat cap
dels cims i paisatges que s'albiren des
del Santuari. 



Després  de  la  foto  de  grup  i  de  l'esmorzar
agafem  el  camí  de  tornada.  Fem  cap  a
l'espectacular  Salt  del  Molí.  Allà  teníem  la
intensió  de  fer  una  capbussada  però  la
temperatura ambient i la fredor de l'aigua ens
en fa  desdir.  Sí  que passem una bona estona
observant  els  camins  que  fa  l'aigua  entre  les
molses, i la remor de les cascades quan peten
dins del gorg. És un lloc màgic. 

Fem la tornada cap a Vidrà passant pel dit
Pont romànic de Salgueda (tot i que gravat a
l'entrada de llevant, a la barana de pedra, hi
llegim la data 1846). Aquest pont travessa el
riu Ges. La baixada la fem per un corriol
empedrat i amb força pendent que degut a la
humitat i la pluja ens fa perdre l'equilibri més
d'una vegada. 

La ruta, per entremig de faigs enormes i alts i
el cel ben gris, fan del camí un lloc tant fosc
que sembla talment que siguem molt sa prop de la posta de sol. Finalment 
sortim als camps de conreu i granges del poble i ja dins de Vidrà passem per 
davant de la masia del Cavaller de Vidrà, masia de l'any 1787. 

I aquí acaba la nostra ruta, però abans de pujar als cotxes fem cap al forn del 
poble a comprar coques com marca la diada!

A 2/4 de 2 arribem al restaurant El Túnel de sant Quirze de Besora on dinem un 
menú abundós servit per una cambrera molt xiroia de Portugal. 

El proper dimecres hem quedat
d'anar a las ruta dels 7 gorgs de
Campdevànol.

Fotografies: Joan Corbera 
Text :Isabel Alcalde amb l'ajuda d'en Josep Roca i en Joan Corbera


