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Nom de la Ruta: Puig de 
Bassegoda   

Comarca: Garrotxa Durada: 02:45 hores 

Desnivell acum.: 550 m. Quilometres: 4’700 Km 

Altura mínima: 844 m. Altura màxima: 1.373 m. 

 
 
Sortida/arribada:  Pista (4x4) a la vall de Riu i Bassegoda des de Sadernes, trencall Mare de Deu de les 
Agulles (844 m.).  
 
Itinerari:  Pista vall de Riu (844m) - Mare de Deu de les Agulles (871 m) - Collet de Santa Maria (916 m) 
Caire de Comadells - Bassegoda (1373 m) - Baixada per la tartera - Coll de Riu (993 m) - Inici (844 m). 
 
Descripció:  La ruta surt de la corba on hi ha un trencall amb pal indicador a Mare de Deu de les Agulles, on 
en dirigim en direcció Oest, anem guanyant altura per arribar a l’ermita de la Mare de Deu de les Agulles, 
seguim en la mateixa direcció per arribar al collet de Sant Maria, aquí girem a la dreta, direcció Nord, on 
comencen l’ascensió al Bassegoda per el Caire de Comadells, el camí esta molt ben senyalitzat amb marques 
verdes, el camí ressegueix el caire, proporcionant excel·lents vistes de la  Vall de Riu, els Pirineus, cingles de 
Gitarriu o Freixenet, el Ferran, Serra de Bestreca, ...  enfilem el cim per la part sud, per el ganxos i cadenes 
posats per facilitar la grimpada. El cim el podem considerar el Balco de l’Alta Garrotxa, vista de 360º. 
Iniciem la baixada retornant per el mateix camí fins a sota el rocam, on abans em vist el camí que baixa 
decididament en direcció sud per la tartera que en portarà al coll de Riu, i des de aquí per la pista baixem fins el 
punt se sortida i final de la curta però intensa excursió.  
 
 
GPS:  Trak real.  
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