Fitxa excursió
excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: camí Vora Ges PR-C 47 (Torelló-Vidrà)

Data: 13.11.2011

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

Grau de dificultat: baixa

Desnivell: 300 mts. aproximadament

1 hora des de VdD – 5 minuts des de Torelló

4 hores (anada i tornada)

Responsables i telèfon de contacte: Lluís Díaz (675 569 686) i Joan Pujals
Horari:

La durada de l'excursió serà d'unes 4 hores entre anar i tornar. Els que vinguin només
diumenge, podem quedar a la casa rural a les 8:30 del matí per esmorçar plegats.

Dinarem a mig camí el menjar que ens hauran preparat a la casa on dormirem, per tant
no cal portar res de menjar el cap de setmana.
Material:
•
•
•
•
•

calçat adequat

pals (recomanats)
cantimplora

roba d'abric, guants i gorro
motxilla petita

Itinerari:

El camí està senyalitzat amb franges de pintura blanques i grogues paral.leles en sentit

horitzontal, plaques i rètols. Inicarem sender més amunt de la desembocadura del Ges al
Ter, a l'indret anonemat el Molí de Torelló. Després de dues hores de camí riu amunt
recularem per tornar ple mateix camí PR-C 47.

Descripció de la ruta: la ruta comença a l'aiguabarreig del Ges amb el Ter, i permet

observar el curs del riu en dos ambients diferents : la sobreexplotació a la ciutat i un
estat més verge a mesura que anem enfilant la muntanya.

El tram superior és feréstec, exuberant, grandiós. El tram de la plana –del pont Aterrat
cap avall– és plàcid, delicat, humanitzat. Cal tenir en compte que en època de pluges

podem tenir alguna dificultat per travessar el riu, malgrat la presència d’algunes passeres
molt oportunes. En el recorregut també passarem per un pont romà i un pont tibetà.

Nº assistents: 15

Valoració: paisatge de tardor de colors grocs, verds i ocres.

Malgrat estar tothom assegurat han sovintejat les relliscades i
les caigudes el riu Ges. Guiatge de Joan Pujals.

