21 de maig de 2017
Secció de Muntanya de la UEC de Mataró

Sortida seguint el curs del riu Ges (St
Pere de Torelló) – Forat Micó

Sortida inicialment prevista com a familiar amb opció d’allargar-la o escurçar-la
per tots els gustos. La ruta comença al pla de la Riera a St. Pere de Torelló i
segueix el curs del riu Ges fins al forat Micó.
En cas d’haver-hi gent interessada hi ha la possibilitat de fer un segon grup que
faci una ruta circular amb més kms i desnivell.
Recorregut:
Es tracta d’una ruta familiar sense cap complicació i amb molt poc de desnivell. Aproximadament 4 Km
d’anada i 4 Km de tornada que es poden fer perfectament amb un parell d’hores, però amb nombroses opcions
per allargar la ruta. Seguirem una part del sender de petit recorregut PR C-47 “Camí vora Ges” que uneix St.
Pere de Torelló i Vidrà http://senders.feec.cat/pr-c-47-g216
•
•

Deixarem els cotxes al pla de la Riera, just passat St. Pere de Torelló seguint la carretera que va del
coll de Bracons direcció Olot.
En aquest pla hi ha l’àrea de recreativa del pla de la Riera, on podrem dinar, descansar, jugar i
remullar-nos els peus un cop acabada la caminada. A més de l’àrea recreativa amb taules, barbacoes,
etc., al mateix lloc hi ha el pont romànic de la Riera, la font de la Riera i un bon accés al riu.
http://somdepicnic.blogspot.com.es/2015/09/zona-de-picnic-la-riera-sant-pere-de.html.

•
•

•

•

Comencem a caminar seguint amunt el curs del riu Ges, en un primer tram per un caminet entre bosc
de ribera.
Arribem al pont Aterrat, creuem la carretera i agafem la pista direcció la Teuleria fins al forat Micó.
Haurem de travessar algunes vegades el riu, de manera que potser ens haurem de descalçar si no ens
volem mullar les sabates.
Arribem al forat Micó, el pas que ha trobat el riu Ges per obrir-se camí entre les serres de Bellmunt i de
Curull. A més de l’espectacularitat del congost per si mateix, és un espai de transició entre camps de
conreu i bosc de ribera i un entorn de muntanya mitjana.
Ens acostarem a la petita presa del forat Micó i en aquest punt reposarem forces, menjarem una mica
i decidirem si tornem enrere desfent el mateix camí d’anada, si allarguem una mica la ruta o si ens
separem en més d’un grup.

Propostes de recorreguts per allargar la ruta (en cas d’haver-hi persones interessades):
http://santuaribellmunt.blogspot.com.es/2008/01/forat-mico.html
http://santuaribellmunt.blogspot.com.es/2009/12/caminada-forat-mico-i-pic-de-laliga.html

Trasllat amb cotxes particulars. Lloc de trobada: 8:30h al pàrquing de l’estació de Renfe de
Mataró. Portar esmorzar per parar-nos a mitja ruta i dinar qui vulgui dinar a l’àrea recreativa.
REUNIÓ INFORMATIVA DIVENDRES 18 A LES 19:00h A LA UEC DE MATARÓ
(confirmar abans via telf. La reunió només es farà en cas que hi hagi persones interessades)
Inscripcions i consultes: Albert Mas: 605.08.09.26
O bé a UEC de Mataró c/Nou,29 Mataró
93.796.14.30 (dimarts-divendres) uecmataro@telefonica.net
Preu: socis: gratuït // No socis 3€

