
Una volta nevada al Bassegoda  
(03/01/2009) 

 
 

 
0.00 hores  Castanyeda de Ca n’Agustí de Riu (649m).  

Estem en una cruïlla, la pista que ve de la Plana es bifurca en dues, la 
de l’esquerre que porta a ca n’Agustí de Riu i la principal que segueix 
direcció est i s’enfila enmig de la castanyeda.  
Les marques que trobem són grogues incialment. 

 Seguim una pista que primer de manera força suau va guanyant alçada, 
més endavant l’alçada es guanyarà més ràpidament i llavors la carretera 
farà unes revolts per compensar-ho. 

0.35 hores Deixem a l’esquerre el trencall per anar a l’ermita de la Mare de Déu 
de les Agulles (862m).  
Seguim per la pista. 

0.55 hores Coll de Riu (1009m). 
 A l’esquerre deixem el camí que puja al Bassegoda per la Tartera 

(marques verdes). Avui aquest camí està impracticable per la neu i els 
arbres que barren el pas en alguns punts. 

1.20 hores Després d’investigar una mica decidim seguir la pista i les marques 
grogues. 

1.23 hores Cruïlla (943m). A la dreta deixarem la pista que porta a Sant Miquel de 
Bassegoda. Nosaltres seguim a l’esquerre. 

 Ben aviat a la dreta deixem un altre camí que ens portaria a Sant 
Miquel també. 

 La pista fa alguns revolts pronunciats i torna a guanyar alçada. 
1.47 hores Sota coll de Bassegoda (1083m). Trobem el GR-11 que ve de Sant 

Miquel de Bassegoda. Continuem pujant. 
1.53 hores Coll de Bassegoda (1102m). 
 Deixem primer a la dreta un camí que ens portaria a l’Escaleró i un xic 

més endavant la pista que ens portaria a Albanyà. 
 La pista ara segueix direcció nord-oest. 
2.05 hores Coll de Principi (1126m). 
 Passem el coll on hi ha la placa d’en Fonso de Lliurona, avui enterrada 

de neu. 
 Seguim una mica més per la pista, sense deixar el GR, fins que el camí 

ens fa deixar la pista per un corriol al costat esquerre. 
 Parada de 5 minuts  per esmorzar. 
 El camí baixa molt dret per dins el bosc fins a una casa. 
2.40 hores Corral de Principi (935m). 
 Trobem un casa en ruïnes i sota mateix de la casa hi ha una pista més 

ampla, aquí deixarem el GR-11 que se’n va cap a Sant Aniol d’Aguja 
pel coll Roig. Nosaltres tombarem a l’esquerre (cap al sud) tot seguint 
alguna marca verda ocasional. 

 El camí planeja en mig d’arbres a vegades, sense guanyar ni perdre 
gaires metres. Tenim com a primera vista la serra de Banyadors. 

3.10 hores Baumes del Cànem (954m). 
 Són uns petits aixopucs (coves) que trobem arran de camí. 



 Continuem pel camí i cada vegada tenim el Martanyà més a la vista 
fins que ens trobarem just al mig de les dues muntanyes (Bassegoda i 
Martanyà). 

3.30 hores Cruïlla camí Caire dels Comadells (878m). 
 Trobem el camí de pujada normal al Bassegoda deixarem a l’esquerre 

el camí que pujaria al cim. 
 Al cap de poc trobem la Placeta Blanca i deixem a la dreta el camí que 

va al coll Roig tot passant pel Tumany. 
 El camí ara va perdent alçada. 
4.00 hores Prat de ca n’Agustí de Riu (601m). 
 El camí surt prop d’un estable i unes plaques solars que té la casa. 
 Atravessem el prat en direcció sud-est cap a la casa i llavors tot desfent 

el camí que porta a la casa arribarem al punt de sortida. 
4.05 hores Castanyeda de Ca n’Agustí de Riu (649m). 
 
 


