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Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria 
Farnés, Ismael Porcar, Josep Roca, Jaume Ventura i Salvador Vilà. 
 

Distància: projectada 11’44 Km. amb altures 11’75 Km. Temps 5’58 h.  
Desnivells: total 745 m. Acumulat 818 m.     Cotxe: 107 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Arribem a les 7 als Gorcs i sortim tot 
seguit cap a la Garriga per agafar la 
C-17. En sortim a l’altura de Manlleu 
per anar pel túnel de Bracons, fins a la 
sortida d’Olot. Seguim per Castellfollit 
de la Roca, Montagut i cap a Sader-
nes. Després prenem una pista 
asfaltada i/o cimentada, que passa pel 
costat del pont romànic de Valentí. És 
una carretera estreta amb forts des-
nivells pels seus costats. Passem de 
llarg de diversos aparcaments, i quan 
arribem a la Plana hi deixem els cot-
xes. A ¾ de 9 comencem a caminar 
per una pista, fins que arribem a un 
rètol que assenyala Cim del Basse-
goda. Prenem aquest camí i aviat ens trobem perduts. Intentem redreçar-ho fins a 
recuperar la pista inicial, que seguim fins que trobem senyals grogues molt ben 
marcades. Prenem aquell sender, que malgrat no porta la direcció volguda, ens porta a 
l’ermita de la Mare de Déu de les Agulles. Fem una parada i continuem per un camí que 
ens condueix de nou fins a la pista i aquesta ens porta al Coll de Riu. Ens agrupem amb 
la intenció d’assolir el nostre objectiu. D’entrada el camí aviat es complica i hem de 
grimpar per damunt d’uns gran blocs de pedra. Seguim i passem per camins 
assenyalats amb pedrons, amb pedres soltes que dificulten l’ascens. A l’arribar al voltant 
de les 11 h. fem la parada reglamentaria per esmorzar. Quan reprenem el camí passem 

per una dificultosa tar-
tera que ens porta al 
peu del cim. Seguim 
uns senyals verds i ini-
ciem la darrera grim-
pada ajudats amb ca-
denes i graons de 
ferro clavats a les ro-
ques i, també,  assistit 
pels companys. Supe-
rades les dificultats 
fem, prop de les 12 h., 
el cim del Bassegoda 
(1.373’4 m). L’ampla 
visió, minvada per la 
presència de boires, 
en destaca la Mare de 
Déu del Mont. Obser-
vem el Rocacorba i el 



Puigneulós. Mentre esperem la resta de l’expedició, 
que tardarà més d’un quart d’hora, ens ataca una 
munió de formigues alades. Junts fem la fotografia de 
conjunt i iniciem la baixada, amb la conseqüent ajuda. 
Passem pel Pla de la Bateria. Després trobem una 
pista de desemboscar. La seguim però aviat hem 
recular de nou. Avancem un tram i trobem un corriol 
amb senyals grogues, que seguim i així ens saltem el 
Coll de Principi. Retrobem la pista que baixa 
paulatinament fent diverses marrades i després puja 
fins al Coll de Riu. A continuació seguim per la pista 
fins que trobem un nou sender groc que permet tallar 
un tram, tot passant prop de la font de les Agulles. 
Prenem de nou la pista que ens porta a l’aparcament, 
on hi arribem a ¾ de 3, després de 6 hores d’excursió. 
Les dificultats, els trams de pista seguits, i la llarga 
durada incideixen en la baixa valoració de l’excursió. 
Prenem les merescudes cerveses de muntanya i anem 
directes a Can Bundància de Montagud i Oix. A la 
sobretaula decidim que la propera setmana anirem a 
Roca Colom i Mort de l’Escolà des de Vallter. Sortirem 
a les 7 dels Gorcs.  
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