Bassegoda des de Albanyà
1 de desembre de 2021

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Karin Bruy, Pep Casas, Mercè
Font, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Tere Pintó, Julià
Pratginestós, Josep Roca, Josep Pous.
Distància: 14 km Desnivell: 884m+ Temps:8,02h Temps en moviment:5,42h Temp:4 graus
Cotxes: 150 km, Jaume Bertran, Josep Ma Martínez, Josep Pous.
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/bassegoda-0-89957324

Ens trobem a les 6h del matí,. Anem per la A-7 fins Figueres nord, anem per la GI-511, passem
per Llers, Terrades, Sant Llorenç de la Muga, Albanyà, seguim uns set kilòmetres per una pista
estreta i cimentada fins arribar al pla de can Nou.
Aparquem i mirem el trac que seguirem avui, es nou per tots.
Comencem a caminar a un quart de nou, amb
cinc graus i el sol sortint pel golf de Roses.
Estem a la Serra de Corsavell i fem una ruta
circular per anar al Bassegoda. Sortim de la
Collada de Can Nou seguim la pista fins que
trobem la bifurcació que ens portarà a l’ermita
de Sant Joan de Mussols, que està oberta,
entrem i la visitem.
Continuem i arribem al Coll de Daina on
parem a esmorzar, ja són quasi les onze. Hi
Puig de Bassegoda
1(1373,4m+)
ha un rètol que ens indica cap el Refugi, o cap
el Puig Escaleró i Bassegoda.
Estem guanyant alçada i pujant fort, arribem al cim del Puig Escaleró. (1176m+)
Anem direcció cap el coll de Bassegoda, on trobarem el camí cap al cim.

A l’arribar al pla de la Bateria, iniciem un corriol molt dret cap el cim. L’últim escull per fer el cim
uns graons grans en la paret de pedra, que els pugem grimpant amb l’ajuda d’una cadena i uns
escalons de ferro a la pedra. Fem cim i estem contents (1373,4m+)
Fa un dia solejat. Els Pirineus molt blancs de neu. Fem les fotos de grup i gaudim de bones vistes.
Del Pirineu, el golf de Roses, l’estany de Banyoles.
Repetim el de camí de tornada fins a trobar la bifurcació que ens porta direcció Albanyà.

Al cap de poc deixem la
pista per agafar un
corriol a l’esquerra
(marques grogues i
GR11) ens portarà al
Refugi de Bassegoda, o
de Can Galan, del
Centre Excursionista
Empordanès.
D’aquí passem a prop
de Can Nou, i anem cap
on hem deixat els cotxes.
Una sortida preciosa i llarga, amb desnivell i bones vistes, la tornarem a fer.
Anem a dinar al bar Surreyes a Llers hi arribem a les cinc tocades. Ben tractats
La propera sortida el dimecres 15. Anirem al Taga, per Pardines, per aixafar neu.
Sortirem a les 7h de l’Àrea esportiva de Corró de Vall

l'Avi Pep ben acompanyat
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