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Sortides en Família
Tosca dels Degollats

Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza
dels
qui
porta
en
el
desenvolupament de l’activitat, forma física i
cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden
incloure risc físic dels propis participants, aquests
han d’estar en possessió de la llicència federativa
o assegurança temporal que cobreixi els accidents
de muntanya i que es pot tramitar a la secretaria
del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12.
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.

Salt del Molí

Pas per travessar el Riu Ges, al Salt del Molí

TOSCA DELS
DEGOLLATS I SALT
DEL MOLÍ
(Vidrà-Osona)

Dia: Diumenge 3 de juny 2012.

E-mails de contacte:
rosamaria@centreopticdelbages.com
secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat

Trobada: 09:00 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)

Es prega confirmar assistència.

Sortida: 09:15. Arribada prevista a
Pont de la Salgueda

Vidrà 10:30.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
Esmorzar, dinar i berenar.
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua suficient per tot el dia
Roba d’abric i/o impermeable (segons les
previsions meteorològiques)
Banyador, xancletes, toballola (si el temps ho
permet potser ens podrem remollar al Salt
del Molí)

Altres

COM ARRIBAR-HI
Primerament tot seguint la C-25 Eix
Transversal arribarem fins a Vic. Una tram
abans d’arribar-hi enfilarem per la C-17
direcció Sant Quirze de Besora. Ens
desviarem per entrar al poble direcció Vidrà
per la Ctra BV 5227 que no deixarem fins
arribar al nostre destí, la Plaça del Poble de
Vidrà.

VIDRÀ-TOSCA
DELS
DEGOLLATS PEGUERA

DADES DE LA SORTIDA

Seguim la crta. que travessa el poble i a mig
camí del veïnat de la Creu de l’Arç ,passant
pel davant de la masia del Cavaller de Vidrà, i
després d’un arbre centenari, baixem pel
camí de la dreta que ens portarà al fons de
la vall direcció al Pont de Salgueda. Hi ha un
cartell indicatiu.

Longitud: 10 Kms aproximadament.
Durada: 4 hores (caminada circular)
Dificultat: excursió agradable, de baixa
dificultat, amb camins ben marcats. En
alguns trams es seguirà el PR C47 Camí Vora
Ges que va de Torelló a Vidrà.

Desprès de passar pel costat d’una
depuradora d’aigües, seguim el camí principal
i agafem el sender de la dreta (cartell
indicatiu) que baixa tot seguint una pista
ampla pel PR C47 fins a la Tosca dels
Degollats.

Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Farmaciola
Llicència Federativa

La Tosca és una formació rocosa de material
calcari d'un tamany aproximat de 8 m.
d'altura per. 11 m. d'amplada. Aquest bloc
rocós s'originà quan durant anys i anys,
l'aigua d'una fosa situada a la part superior
anà regalimant i anà dipositant, amb aquest
degoteig, petites restes de carbonat càlcic,
que s'adheriren al sòl i donaren lloc a la
formació rocosa que avui es pot observar.
Ara, sense presència d'aigua pel fet que la
font s'assecà fa alguns anys, és eixuta i té
fàcil accés cap a la part superior.

Desfarem una part del camí pel mateix PR
C47 o Camí Vora Ges, fins arribar a una
bifurcación (que ja haviem vist a l’anada) on
indicarà dirección Salt del Molí. Ens
desviarem per un corriol a la dreta en força
pendent enmig d’ una fageda que ens portarà
directamente a l’espectacular Salt del Molí,
indret ideal per a fer un mos i si el temps ho
permet una capbussada.
És un dels Salts més importants del riu Ges.
Els seus 20 metres d'alçada van fer que fos
aprofitat, com les antigues ruïnes ens ho
demostren, per fer funcionar un molí, d'aquí
en deriva el seu nom. És també un dels trams
més bonics de tot el riu.
Per retornar a Vidrà creuarem el riu per
sota del Salt i remuntarem per la baga fins
trobar el camí que seguirem a l’esquerra, cap
al Pont Romà o pont de Salgueda. Just passar
el pont, continúem corriol amunt fins a
enllaçar amb el camí de tornada a Vidrà just
al costat de la torre d’alta tensió que a
l’anada hem deixat a la dreta.

