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Fàcil itinerari circular que partint de Vidrà recorre l’espectacular fageda de la baga
de Curull i retorna per la Vall de Salgueda on passarem vora el Ges, pel Salt del
Molí i un pont romànic.
Podem anar-hi a qualsevol època de l’any, fins i tot a l’estiu dons bona part del
recorregut és molt ombrívol. En aquesta època podem endur-nos el banyador i
donar-nos una remullada al gorg del Salt del Molí. Però a la tardor quan el
recorregut més ens plaurà.
Vidrà (978 m)
De la plaça de Marià Vila d’Abadal, marxem vers llevant passant pel costat del roure
de la Creu de l’Arç. Continuem en aquella direcció per la pista que mena al càmping
i, al costat d’una serradora, prenem un corriol ben fressat que baixa. És senyalitzat
amb marques blanques i verdes de sender local (vers el Puigsacalm) i grogues i
blanques del PR C-47 Camí vora el Ges. Al capdavall arribem a una pista.
Camí de la Vila Vella o de St Bartomeu (932 m)
Rètol indicador. És una pista amb alguns trams pavimentats. La seguim a mà dreta,
vers migjorn. Deixem els senyals del SL i seguim els del PR. Anem pel marge dret
del riu Ges. Aviat però la pista gira a l’esquerra, vers llevant, seguint la Riera de
Sant Bartomeu, tributària del Ges. En aquest punt deixem el PR C-47 que continua
vora el Ges. Camí entre planer i de suau pendent, pel marge dret de la riera.
Bona estona més endavant passem a l’altre marge fins al punt on travessem el
torrent que baixa de la baga.
Baga de Curull (946 m)
Un corriol ben fressat i senyalitzat per un rètol s’endinsa al bosc vers migdia. En
moderada i llarga pujada anem seguint la rasa per dins la fageda, adés per un
marge, ara per l’altre, fins al coll.
Coll de la Coma (1.257 m)
Rètol indicador. Un corriol continua vers migdia. Nosaltres en seguim un altre per la
carena en direcció a llevant. Desprès vira a gregal (NE) i a nord. Fort pendent als
darrers metres abans del cim. En un punt cal ajudar-nos amb les mans.
Pic de l’Àliga o Puig de les Àligues (1.342 m)
Senyera, pessebre i bústia. Bona vista de tota la contrada fins als cingles de
Collsacabra i sobretot del Santuari de Bellmunt. No tant del Puigsacalm, a sol ixent
Tornem al coll i seguim per la banda obaga de la carena en direcció a ponent per un
ben fressat corriol. Desprès saltem al solell i al cap de poc podem optar per enfilarnos en poca estona al Puig de Curull o per prendre el camí que baixa. Cal estar
atent i no refiar-se massa dels senyals de pintura. Arribats al primer trencall
agafarem el camí de l’esquerra i al cap de poc en trobem un altre en el que
marxem cap a la dreta. El camí baixa amb pendent entre moderat i fort fent
algunes llaçades fins a un mas.

Casa de la Salgueda (991 m)
Mas compost de tres edificis, dos dels quals en estat ruïnós. El tercer ben
conservat. Pel cantó de llevant surt una pista en estat precari que marxa pel marge
esquerre del torrent de Salgueda, vers mestral (ONO) i que seguim. Bon tros enllà
canviem de marge creuant el torrent a gual. Ben aviat abandonem la pista per un
corriol, fressat i evident, que s’enfila a mà dreta (840 m).
El corriol va virant a nord, endinsant-se pel marge esquerre del Riu Ges. A mesura
que ens enfilem veiem a l’esquerra el Santuari de Bellmunt. Quan comencem a
baixar per entre la fageda som al Clot del Pollastre.
Salt del Molí del Salt.
Quan per l’esquerra se’ns ajunta un camí i recuperem els senyals grocs i blancs del
PR C-47, un rètol ens indica que som a l’alçada del Salt el Molí del Salt. Una curta i
forta baixada ens menarà al toll. Cal no perdre’s aquest l’espectacle que ens ofereix
el riu.
Recuperem el camí en direcció nord i al cap de poc atenyem el pont.
Pont de Salgueda (868 m)
Pont romànic d’àmplia arcada. A l’altre marge, prenem el camí de l’esquerra, en
fort pendent fins a una torre de la xarxa elèctrica. Desprès, ja més planerament,
vers mestral (NO) i per camí ben fressat, abastem l’estació depuradora (931 m).
D’aquí continuem per pista anat a passar pel costat de la casa Cavaller de Vidrà i
finalment retrobem la plaça de Marià Vila d’Abadal.

