Bassegoda
19 de novembre de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel
Maymó, Jaume Muntan, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep
Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 10’70 i amb altures 10’99 Km. Temps: 5’44 hores.
Desnivells: 762 Acumulat: 834 Cotxe:. 108 Km. Miquel Maymó i Josep Roca

Arrenquem a les 7 de Llerona 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 Sadernes.
Després prenem una pista, que passa pel costat del pont romànic de Valentí. És una
carretera estreta amb forts desnivells pels seus costats. Passem de llarg de diversos
aparcaments. Després de sant Feliu del Riu parem prop de la cruïlla que anuncia el
Bassegoda. Comencem a caminar prop de les 9. Seguim la pista un bon tram i tallem
per una drecera, que ens retorna a la mateixa pista. Avancem fins a Coll de Riu on
emprenem la pujada vers al cim. En arribar a un gran blocs de pedra hem de grimpar i
dubtem. Busquem l’accés més acceptable i finalment aconseguim arribar a pedrons que
confirmen el camí. El cansament en obliga a parar i a les 11 i ¼ parem a esmorzar. En
Joan Corbera, Miquel Maymó i Josep Rodri inicien l’ascens. La resta arrenquem
després. Passem per la tartera i ens arribem als peus del Bassegoda a ¼ de 1. En
Vicenç Catafal, Josep Roca i Julià Pratginestós pugem al cim on es retroben amb els
altres companys. En baixar del cim optem per baixar per la cara nord. El fang dificulta el
descens fins el pla de la Bateria. Llavors els conductors amb en Joan Corbera s’avancen

directes a buscar els cotxes en veure que demorem la tornada. Mentre avancem pel Coll
del Bassegoda. Fem unes marrades i en arribar al Coll de Riu iniciem el retorn per la
pista d’anada. Quan faltaven 2 quilòmetres pel final els cotxes ens recullen. Són 2/4 de 3
i anem a dinar a Can Bundància de Montagud i Oix. A les postres brindem pels meus 69
anys complert dijous passat. Decidim a la sobretaula que la propera setmana anem al
Camanegra i les Bruixes. Sortirem a les 7 de Llerona.
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