
 
 

XXIX FESTA DE BASSEGODA AL COLL DE LA FIOLA 
Programa 

 
10 h.  Excursió: La Fiola, Cingles d’Arget, Mª de Déu del Fau, Castell de Bac 

Grillera i Pic de la Fiola. 
 
13 h.  Pregó a càrrec de Marta Subirós (presidenta del Casino Menestral 

Figuerenc) 
 
13,30 h. Concert-vermut a càrrec d’en Gerard i l’Albert de l’Albera (violí i 

acordió) 
 Encantament de coques 
  
14 h. Dinar: Arròs, pa i poma 
 
Tarda: Ball de Festa Major a càrrec del grup Ratafia 
  
 
 
CALENDARI DE REUNIONS PER AL  MES DE SETEMBRE 
Per a aquests mesos  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents dies: 
Dimecres, 6 de setembre  a ¼  de 9 del vespre 
Divendres, 22 de setembre a ¼ de 9 del vespre 
Es reunions seran a la seu provisional del Casino Menestral Figueres, Carrer Poeta 
Marquina (antics jutjats) de Figueres. 
 
 

XAVI, ENCARA  ETS AQUÍ! 
 

No trobarem a faltar el teu somriure, ja que ni ens has deixat, ni te n’has anat i et 
recordarem perquè sempre seràs al teu vell mas, Can Cardona de la Vall dels Vilars. 
Sabem, i n’estem segurs, que ens retrobarem qualsevol dia, que ens explicaràs un 

acudit, o una facècia i que solament has obert un breu parèntesi i que ben aviat, ben 
aviat tornaràs, com quan arribaves dels teus viatges a l’Índia o a qualsevol indret del món 

amb el cos ple d’energia i el cap curull d’idees. 
Fins ben aviat! 

 
 
 

                        

 
 

                   Circular per als socis núm. 411 
              ACTIVITATS PER AL MES DE SETEMBRE DE 2006 
 

16-17 
setembre 
 
  
24 
setembre 
  
 
  
 
   
 
 
 
1 
octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV RUTA DEL REFUGIS EN BTT. ALBANYÀ-PORTBOU 
1r dia (70 km) – 2n dia (80 km) 
Informació: Tel. 660 98 27 01 – 972 67 02 91 (Siso) 
 
JORNADA PER DESEMBARDISSAR EL COLL DE LA 
FIOLA PER A LA FESTA DEL BASSEGODA 
Informació: Tel 972 67 41 35 (Esteve) 
 
EXCURSIÓ PER CONÈIXER L’ALBERA.  
LA VAJOL – LES SALINES – CUSTOJA 
Sortida: A les 9 del matí del pàrquing de Can Comaulis a 1,3 km 
De la Vajol en direcció al Coll de la Manrella.  
Informació: Tel. 972 50 50 98 vespres (Sebastià Delclós) 
 
XXIX FESTA DE BASSEGODA  
AL COLL DE LA FIOLA (Terme Municipal d’Albanyà) 
Teniu el programa detallat  en aquesta circular 
Com anar-hi 
Pels que vulgueu anar-hi a peu dels del Coll dels Horts 
(a 6 Km de Tapis), hi ha una mitja hora fins al Coll de la Fillola  
o Fiola. Si voleu caminar més podeu arribar-hi des d’Albanyà  
(Vegeu l’itinerari de Pep Gou que publiquem en aquesta circular) 
 
Pels que vulgueu anar-hi en bici de muntanya se sortirà  a les 9 h.           
la plaça de la Vila de Maçanet de Cabrenys. 
 
Per últim si  voleu anar-hi en cotxe hi haurà  l’accés marcat des de  
Maçanet de Cabrenys i Tapis. (A partir de Tapis carrera de muntanya)  

PER ANAR A LES EXCURSIONS PROGRAMADES CAL ESTAR FEDERAT 
 

C E N T R E 
EXCURS IONIS TA 
E M P O R D A N È S  

CASINO MENESTRAL FIGUERENC 
C/. Poeta Marquina, 5 -  17600 FIGUERES (Alt Empordà) 

(seu provisional) 
secretaria@cexcursionistaempordanes.org 
  http://www.cexcursionistaempordanes.org 

 



Col·laboren: 

                                                                                                   

 
RECULL D’ITINERARIS 
Tal  com dèiem en la passada circular comencem publicant un seguit d’itineraris,  per les 
nostres muntanyes. El de Cap de Creus, que us anunciàvem que seria el 1r, es publicarà 
solament a la pàgina web del CEE, ja que és massa extens per insertar-lo en aquesta 
circular. Així doncs, comencem amb aquest recorregut que ens porta d’Albanyà al mas 
de la Fillola (lloc on precisament, aquest any hi celebrem la XXIX Festa del Bassegoda). 
 
Itinerari 1. D’Albanyà al Mas de La Fillola 
Fins no fa gaire, es podia anar de l’Albanyà fins a La Molina per l’itinerari que descrivim a 
continuació. En aquests moments, la presència d’estadants al mas, ho fa complicat 
perquè cal passar molt a prop de la casa. 
Sortirem d’Albanyà per la carretera de Bassegoda i, en arribar al Pont, no el 
travessarem sinó que agafarem la pista que queda a la dreta d’aquest  (riba esquerra). 
Abans d’arribar al portal que tanca la pista, cal agafar un camí a ma esquerra, en mig 
dels pins. 
Es tracte d’un bon camí però una mica aperduat que avança paral·lel al riu. 
El camí es bifurca. El de la dreta puja cap al Ferrerós i el de l’esquerra va als camps de 
La Molina que veiem a sota nostre. Si fem una diagonal cap la fons dels camps, a la 
dreta, trobarem la continuació. 
La Molina. El camí continua per sobre del camp més proper al riu i, al cap d’uns me-tres, 
el trobem tallat per una tanca complicada de saltar. Si voleu evitar la tanca, teniu l’opció 
de baixar al riu, tot prenent una pista que trobareu just abans d’arribar a la casa.  
Des de sota la casa, cal avançar pel llit del riu cinc minuts i buscar, després d’un petit 
llom de roca que baixa cap al riu, a ma dreta, un mal corriol que ens permet recuperar el 
camí, més enllà de la tanca . 
Si voleu evitar possibles problemes, us caldrà anar d’Albanyà a La Molina per la pista. 
El camí segueix per la vora del riu i, repetides vegades, directament per dins del llit 
d’aquest, però sempre per la riba esquerra. Cal estar atent perquè les entrades i sortides 
del camí, no sempre són evidents. 
El camí travessa el Clot del Suquet i el Torrent de Ferrerós i s’enfila cap a les runes 
del Suquet. Després torna a baixar i s’acosta a tocar la pista que va a El Bertran on 
anirem a parar un parell de minuts més tard. 
Després de  seguir la pista, arribarem al Pont  del Bertran i a la masia que és habita-da. 
Passarem per sota el mas i trobarem la continuació del camí just per sobre i al fons del 
camp més proper al riu. Al cap de pocs metres, el camí desapareix dins del riu per on 
anirà uns minuts. Després tornarem a veure el camí que s’enfilarà a la nostra dreta. 
Bifurcació. Agafem el  camí de la dreta (on les balises vermelles que havien entrevist fins 
ara es faran una mica més presents) va cap a La Figa,. Pujarem uns minuts fins arribar 
a les runes de Can Cariquetes. Després de passar-hi pel costat, el camí baixa per 
travessar el rec del Taquinell, per un indret prou bonic. Ens haurem d’enfilar uns minuts 
per l’altra vessant per poder veure com el camí mort en una altra pista. Aquesta ve de La 
Trilla pel Bac de la Faja i va cap a La Figa i després a Pincaró. 

La seguirem cap a l’esquerra i, després de trobar els primers camps, ens enfilarem cap 
al mas. La casa principal de La Figa és enrunada, però d’altres dependències del mas 
han estat restaurades. Fins aquí hem avançat en paral·lel a La Muga, però ara ens 
enfilarem cap a l’interior. 
Per fer-ho, hem de passar per darrera del refugi de caçadors (l’edifici que queda a la 
nostra esquerra) per buscar una pista que comença al costat d’una font restaurada. La 
pista gira per enfilar l’ascensió pel vessant de llevant del Serrat del Cabirol. Durant molta 
estona veurem davant nostre els espadats del Puig de La Fillola, on s’aixecava el Castell 
d’Arget. La pista, molt abandonada, mort en una placeta . 
A l’altra costat d’aquesta, hem de grimpar una mica pel marge per buscar el 
començament d’un corriol, balisat amb fites de pedres,  que, al cap d’un minut mort en 
un camí transversal. El seguirem cap a l’esquerra. Als pocs metres, arribarem a una 
zona més esclarissada, amb tot de corriols escorrancats. Al cap de sis minuts, arribem a 
una bifurcació. El camí de l’esquerra, que de fet era el bo, s’embardissa notablement als 
pocs metres, i per això prendrem el de la dreta, tot seguint les fites. 
El nostre camí ha canviat de vessant i ara faldegem enlairats sobre el Riu Major, en 
direcció al Mas de la Paradella, que començarem a veure davant nostre. No hi hem 
d’arribar, perquè, en un indret de roca vermellosa, ben escorrancada per una 
aiguavessant, trobarem una bifurcació senyalitzada amb fites. El camí que seguíem, 
continua de pla cap al Mas, que és a sis minuts d’aquí. El que ens interessa, s’enfila per 
l’escorranc, segueix una lleixa i torna a entrar a l’alzinar. 
Pujarem, tot seguint les restes d’antics corriols de carbonera, fins que sortim a una pista 
coberta d’herba. Anirem a l’esquerra, encara no mig minut, per buscar el començament 
d’un altre corriol al marge dret. El camí continua pujant per l’alzinar, fa uns darrers 
metres per una pineda esclarissada i mort al Coll de Sabassa, per on passa el camí, 
balisat en groc, que va del Mas de La Fillola fins al Castell d’Arget. Si el seguim cap a 
l’esquerra, arribarem al mas en. Les runes del mas són a un lloc privilegiat, amb sol i 
bona vista. 
Des del Mas de La Fillola, tenim diverses opcions: 
1ª. Enllaçar amb l’itinerari De Sant Llorenç de la Muga a Sant Llorenç de Cerdans, 
publicat al llibre L’Albera d’en Pitruc i companyia, que va per la carena El Fau/Bac 
Grillera i que està balisat amb groc. En aquest punt, l’itinerari comença a baixar cap a 
Sant Cristòfol del Horts tot fent camí cap a Costoja. 
2ª. Seguir aquest mateix Itinerari per la carena fins enllaçar amb el GR11 a la zona de La 
Trilla. El GR11 ens pot permetre d’anar fins Albanyà, tancant així una travessa circular. 
Hi ha una altra opció per fer el mateix però passant pel Mas Ferreros i el camí que voreja 
la Muga. 
3ª. Seguir aquest itinerari fins el santuari del Fau i baixar a Massanet. 
4ª. Anar a la pista de La Gavarra i, pel bac de Tapis, baixar fins a Massanet. 
5ª. Anar a Costoja, sense passar per la carretera de Tapis, pel camí de La Paradella. 
Però tot això ho explicarem un altre dia. 

Pep Gou 


