
EL PUIG DE LES ÀLIGUES (1.342m.) 
I EL CASTELL DE CURULL (1.314m.)

ITINERARI
Vidrà (985 m.) - Coll de la Coma del Coll (1257m.) - Puig de les Àligues 
(1342 m.) - Coll de la Coma del Coll - Castell de Curull (1314) – Salt del 
Molí (820 m.) - Vidrà.

• Quan arribem a Vidrà hem de buscar l'inici del camí al principi de la 
carretera  que  va  cap  al  camping,  veurem  la  senyal  de  PR  a 
l'esquerra. Aquest camí baixa fins arribar gairebé al riu Ges.

• El  camí  s'acaba  en  trobar-se  amb  una  pista  forestal,  que  hem 
d'agafar a la dreta. Passarem per un pont sobre el riu.

• El PR abandona la pista forestal poc després de creuar el pont, però 
seguim per la pista.

• Trobem un indicador cap al  Puig de les Àligues. Acompanyem el 
curs del rierol mentre seguim per la pista. 

• Poc després de creuar la riera trobem un camí que surt a la dreta de 
la  pista  forestal  amb  un  indicador  en  el  seu  inici  que  marca  la 
direcció a seguir per anar al Puig de les Àligues. Abandonem pa 
pista i anem pujant, seguint el torrent, en direcció al Coll de la Coma 

del Coll. 

• En arribar al Coll de la Coma del Coll, on trobarem un cartellet que 
ens informa d'on sóm, hem d'anar cap a l'esquerra, tot seguint el 
sender que va per la carena. Ens quedem menys de 100 metres de 
desnivell, no trigarem a fer cim.
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• Des del cim del  Puig de les Àligues podreu gaudir d'un meravellòs 
paisatge.

• Desfem el camí fins al Coll de la Coma del Coll i ens dirigim cap al 
coll des d'on iniciarem la pujada al cim Castell de Curull. Per anar-
hi, hem de seguir el camí que va per la cara nord, i en poca estona 
haurem assolit el segon cim.

•

• Desfem  el  camí  fins  el  coll  i  seguim  baixant  fins  arribar  a  la 
Salgueda, un mas en un estat no massa bo, però que en cas de 
pluja pot servir d'aixopluc. 

• Després de passar per la Salgueda, el camí esdevé pista forestal. 
Com  que  l'anterior  camí  és  un  xic  perdedor,  podria  ser  que 
arribéssiu a la pista abans de passar pel mas, només heu de seguir-
la i ja hi arribareu. D'aquesta pista trobareu caminets que surten, a 
vegades  marcats,  però 
n'heu de fer cas.

• Després d'una bona estona 
de seguir la pista, creuarem 
el riu Ges. Estem en el punt 
més  baix  de  l'itinerari,  800 
metres. 

• Després  de  creuar  el  riu 
continuem  per  la  pista. 
Arriba  un  moment  que 
trobem una bifurcació, i hem 
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de seguir el camí de la dreta. Després d'aproximadament un quart 
d'hora, trobem a la dreta un indicador metàl.lic que ens assenyala el 
camí per anar al Salt del Molí.

• Superem el  Salt  del  Molí  per  la  seva  dreta,  tot  seguin  el  PR,  i 
arribem  a  un  pont 
romànic  sobre  el  riu 
Ges,  el  Pont  de 
Salgueda. 

• Creuem  el  riu  Ges 
per damunt del pont i 
seguim pujant  per  la 
vora esquerra del  riu 
(és  a  dir,  girem a  la 
dreta  després  del 
pont). 

• De  seguida  el  Pr 
creua el riu, i seguim 
els  senyals,  fins  que 

en poca estona arribem al punt del PR que hem deixar a l'anada 
(llavors hem seguit per la pista).

• Un cop  aquí,  només queda desfer  el  tram de  camí  inicial  fins  a 
Vidrà. Hem de continuar per la pista, cap a l'esquerra fins a trobar el 
primer senyal que hem vist al matí. Allà agafarem cap a l'esquerra 
l'últim tram de la ruta fins a arribar a Vidrà. 
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