
 Bassegoda 1.373,7 m.  
 
Cim: Bassegoda 
Data: Dimarts 08 de gener de 2019. 
Participants (6): Joan Aubia, Joan Gassol, Josep Fàbreguas, Josep Mariné, 
Toni Coll i Pere López. 
Inici: Can Nou. 
Final: Can Nou. 
Circular: Si. 
Temps real: 03:34 hores.  
Temps total: 05:34 hores. 
Desnivell: 622 metres. 
Desnivell acumulat: 724 metres. 
Distància: 9,5 quilòmetres. 
Dificultat: Moderada. 
 
Després de fer més de 250 km, passar per autopista, carretera nacional, pista 
cimentada i de terra, arribem a Can Nou. 
 

 
            Zona on deixem el cotxe.                             Masia de Can Nou. 
 
Can Nou de Bassegoda és una obra del municipi d'Albanyà (Alt Empordà) 
inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 
 
Can Nou fou una de les cases més grans i més importants del veïnat de 
Bassegoda. 
 
Can Nou fou bastit amb pedra menuda del país, poc treballada, llevat dels bons 
carreus cantoners. 
 
D'entre les masies de l'antic municipi de Bassegoda en destaca aquesta, tant 
per la seva magnitud, com pel fet de continuar habitada encara de forma 
permanent. Segons la data que hi ha a una llinda, va ser construïda o 
reformada l'any 1776. 
 
Actualment és l'única que està habitada permanentment pels guardes del 
proper refugi Can Galan, refugi de Bassegoda, del Centre Excursionista 
Empordanès, que data del 1976. 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Albany%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inventari_del_Patrimoni_Arquitect%C3%B2nic_de_Catalunya


 
             Refugi de Bassegoda.                 Camí de sortida del refugi. 
 
Deixem els dos cotxes davant la masia i comencem a caminar quan són un 
quart d’onze del matí, i ho fem agafant el camí que puja fins el refugi de 
Bassegoda. 
 
Tot xino-xano en quinze minuts ens plantem al refugi, i en un dels seus costats, 
el que mira a la vall, aprofitem el banc de pedra que ocupa tot el lateral, per 
esmorzar una mica. 
 
Tot seguit agafem un camí marcat amb el GR11, que surt del costat del refugi i 
que hi puja uns 280 metres de desnivell fins trobar una pista que l’agafem uns 
quants metres cap a la dreta fins arribar al Coll de Bassegoda. 
 
Al Coll de Bassegoda agafem un camí a l’esquerra que en uns quinze minuts 
ens deix al Pla de la Bateria. 
 

 
                  Pla de la Bateria.                                   Camí de pujada. 
 
En aquest pla el camí gira a l’esquerra, ens queden uns 180 metres de 
desnivell, i encarar l’esperó de roca que tenim al davant, el qual hem de 
superar per coronar el cim. 
 
Per superar aquest esperó de roca, a la part final hi han unes cadenes i uns 
estreps, pedals o esgraons metàl·lics que ajuden a fer-ho. 
 
 



 
              Inici de les cadenes.                     Final de les cadenes. 
 
Quan són les 12:20 hores del matí som dalt del cim, la vista és de 360º, 
espectacular. 
 
El Puig de Bassegoda o simplement el Bassegoda és un cim situat entre els 
municipis de Montagut i Oix, a la comarca de la Garrotxa i el d'Albanyà a la de 
l'Alt Empordà, amb 1.373,7 metres d'altitud. La seva característica forma 
punxeguda, la seva alçada i el fet d'estar aïllat dels altres cims més propers el 
fan fàcilment identificable. Als peus del puig de Bassegoda pel seu vessant 
nord-oriental hi neix el riu Borró, afluent del Fluvià. 
 

 
Pic de Bassegoda 1.373,7 metres. 

 
Hi ha una placa commemorativa que va posar el CEO (Centre Excursionista 
d'Olot) l'any 1971 i restaurada l'any 1980 on es recorda que Marià Vayreda hi 
va situar el començament de la Punyalada. 
 
 “ Dalt del Puig de Bassegoda, com posat exprés per a confort de l'excursionista a 

fadigat, hi ha un canapè de blaníssima herba i sòlid respatller de pedra, on algun 
temps jo m'hi asseia sovint, contemplant sempre amb el mateix interès el grandiós 
panorama que s'estenia a mos peus. “ 

 
La veritat és que la vista sobre el Ripollès, Garrotxa, Cerdanya, Alt Empordà i 
l’Empordà, és per estar hores contemplant-la. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Montagut_i_Oix
https://ca.wikipedia.org/wiki/Garrotxa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Albany%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Empord%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Borr%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fluvi%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A0_Vayreda
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Punyalada


 
        Zona volcànica de la Garrotxa.         Pirineu de l’Alt Empordà. 
 
 
Vint-i-sis minuts fent fotos i contemplant la vista, tot i el ventet gèlid que bufava 
dalt del cim, i tornem a baixar pel mateix camí de pujada fins el Coll de 
Bassegoda, on creuem la pista per la que hem pujat al matí, i continuem recte 
en direcció a Albanyà. 
 

 
Tornem a baixar per la zona de les cadenes. 

 
Passem per un parell de zones càrstiques força rocalloses de difícil caminar, 
però curtes, i després una gran baixada amb forta inclinació. 
 

 
                      Zona càrstica.                          Parada per dinar. 
 
A mitja baixada parem a dinar i descansar una mica, per després continuar la 
vertiginosa baixada fins el Coll d’Aina, on el camí es suavitza una mica i va 



girant cap a la dreta per anar a trobar la fi de la caminada a la masia de Can 
Nou. 

 
               Vista del Coll d’Aina.                  Travessant una tartera. 
 
Quan són tres quarts de quatre de la tarda arribem on són els cotxes, donant 
per acabada l’excursió, no sense abans prendre unes begudes a la terrassa de 
Can Nou. 
 

 
Prenent un refrigeri a la terrassa de Cant Nou. 

 
 



 
Mapa de la zona, recorregut en color groc. 


