
 

PUIG SALARSA, des de Riu. 
 
 
País / Comarca :  Catalunya / Garrotxa. Ascensió acum. : 900 m. 

Zona :  Alta Garrotxa. Descens acum. : 900 m. 
Itinerari :  Circular. Altura Mínima : 604 m 
Època :  Tot l’any.  Altura màxima : 1.151 m. 

Durada :  5:20 hores. Alçada sortida : 645 m. 
Distancia :  14’100 Km. Alçada d’arribada : 645 m. 

 
 
Introducció: 
 
Ruta per l’Alta Garrotxa, aprofitant la XXXI Embardissada, organitzada el passat dia 
20 d’Abril de 2008 per el Centre Excursionista d’Olot, hem fet una part de la 
mateixa, però en lloc de sortir de Sadernes, sortim de la vall de Riu i així fer la part 
més poc coneguda de la ruta. 
 
Aproximació: 
 

 La vall de Riu. Per la A-26 de Figueres a Olot, sortida 75 (Montagut-Oix), 
agafem la GIP-5233 fins a Montagut, a la sortida del poble girem a l’esquerra per la 
GIV-5231 fins a Sadernes i a partir d’aquí per la pista forestal de Sadernes a 
Albanyà, a la castanyeda de Can Gusti de Riu a l’altura de la cruïlla per anar a Can 
Gusti podem deixem el cotxe. 
 
Ruta: 
 
Castanyeda (645m – 0:00) – Can Gustí (608 m – 0:10) – Mare de Deu de les 
Agulles (876m – 0:30) – Collet de Santa Maria – Baumes del Cànem – Corral de 
Principi (924m – 1:30) – Pla Ballador (1.098m – 2:10) – Puig Salarsa (1.151m – 
2:25) – Creu de Principi (1.057m – 2:35) – Mas Principi de Ribelles (930m – 3:00) 
– Sant Vicenç de Principi (945m – 3:15) – Coll Roig (837m – 4:00) – Rec de 
Tumany (745m – 4:15) – Pujant d’en Gules (882 m – 4:30) – Can Gusti (608m – 
5:10) – Castanyeda (645m – 5:20). 
 
Descripció del recorregut: 
 
Anem per la pista fins a can Gustí, aquí girem cap a l’esquerra en direcció al 
Bassegoda, que queda davant nostre, al costat de una caseta un rètol en indica 
Bassegoda, seguim el camí, degut a que es un lloc de pastures les camins son 
molts, nosaltres seguim cap al Est al costat del rec, trobarem en camí marcat, 
nomes cal seguir-lo fins a la Mare de Deu de les Agulles (romànica del segle XII), 
seguim el corriol que surt del costat del Bassegoda, ràpidament gira a l’esquerra 
cap al Collet de Santa Maria, uns metres abans d’arribar-hi deixem a l’esquerra el 
camí de pujada al Bassegoda per el camí del Caire de Comadells, desprès del collet 
a la Placeta Blanca, deixem el camí de la dreta que en tornaria a Riu, seguim pujar 
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per la vessant nord del Bassegoda, desprès de passar per les Baumes de Cànem, 
arribem al corral de Principi, travessem el GR11 per enfilar per el rec de Principi i el 
Bac dels Rabadans fins el Pla Ballador, aquí girem a l’esquerra i tot carenant 
pujarem al Puig Salarsa, punt culminat de la ruta, junt amb el Pla Ballador podem 
gaudir de excel·lents vistes dels Pirineus i del naixement de la Muga, això com una 
perspectiva no habitual del Comanegre, pic de les Bruixes i del Bassegoda. De fet 
tenim una vista de 360º. 
Baixem decididament cap la Creu de Principi, explanada i cruïlla de camins, seguim 
en direcció Sud, per un corriol poc fressat que davalla fins a trobar el Mas de 
Principi de Ribelles (en ruïnes), aquí podríem enllaçar amb el GR-11, nosaltres 
seguim per el camí paral·lel, sense perdre altura, que en portarà a Sant Vicenç de 
Principi (també en ruïnes), d’aquí en direcció nord-oest el camí comença a baixar, a 
poca estona arribem a una cruïlla, a la dreta tornaríem a la Creu de Principi, girem 
a l’esquerra, el camí segueix baixant per començar a pujar suament fins enllaçar 
amb el GR-11, a la dreta cap a Sant Aniol, nosaltres pugem per l’esquerra cap el 
Coll Roig. Desprès del collet deixem el GR i agafem el corriol que baixa cap la 
fondalada, travessem el torrent de Tumany, per començar a pujar per el Pujant 
d’en Gules, passem un collet el camí comença a baixar decididament desprès de 
deixar a l’esquerra el camí que puja al Collet de Santa Maria, total passem a poc 
metres del camí que hem pujat, baixem tot travessant tarteres per arribar a can 
Gustí, d’un agafem la pista fins el cotxe. 
 
Recomanacions: 
 
Cal portar aigua. 
 
Mapes de la zona: 
 
Mapa Editorial Alpina ALTA GARROTXA escala 1:25000 
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