
Beget, Vall de Camprodon, El Ripollès, Girona, 
Catalunya, Espanya

Excursió pels camins de l’Alta Garrotxa, a tocar del 
Vallespir, amb unes magnífiques vistes del Pirineu

Beget i Rocabruna per camins de 
contrabandistes
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

Beget 0:00h 533m 42.320881º 2.480568º

Coll de Malrem 1:30h 1.134m 42.341038º 2.480850º

Carretera de Rocabruna 2:10h 905m 42.339207º 2.460703º

      Can Tadeu 2:25h 948m 42.336327º 2.455653º

 Castell de Rocabruna 2:40h 997m 42.329666º 2.453616º

Molí de Sorolla 3:00h 828m 42.320881º 2.448495º

Beget 4:00h 533m 42.320881º 2.480568º

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

0 1 km
N

“Alta Garrotxa. 1:25.000” propietat de la Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final
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 MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Dia complet..

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:00h en total. 1:30h des de Beget fins al coll de Malrem, 1:10h 
des d’aquest punt fins al castell de Rocabruna i 1:20h des d’aquest punt fins a Beget.

DESNIVELL ACUMULAT: 740m

DIFICULTAT: Notable. La derivada de la distància i el desnivell que cal superar.

ÈPOCA: Tot l’any.

CARTOGRAFIA:
· Alta Garrotxa. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Ripollès. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓ

Ruta circular de quasi 13 km que ens endinsa en els boscos de l’Alta Garrotxa. Comencem l’itinerari 
al pintoresc poble de Beget, des d’on pugem fins al coll de Malrem, limítrof amb el Vallespir (França). 
A continuació, des d’aquest pas de muntanya històric, flanquegem la muntanya fins al castell de 
Rocabruna. Tornem a Beget tot seguint la riera homònima, entre salts i gorgs d’aigua. Es tracta d’una 
ruta llarga i amb força desnivell, que transcorre per un terreny de mitja muntanya bastant exigent.

L’Alta Garrotxa és un territori de frontera que, gràcies a la seva diversitat, s’ha convertit en l’espai més 
singular del Prepirineu oriental. El seu relleu, marcat per valls profundes envoltades de cingleres i parets 
de roca, és el que dóna nom a l’espai: les garrotxes són les terres aspres i de mala petja. El paisatge de 
l’Alta Garrotxa és autènticament espectacular, no només per la magnificència del relleu, sinó també per la 
seva coberta forestal, dominada pels alzinars i les rouredes.

Endinsar-nos en els frondosos boscos de l’Alta Garrotxa.

Passejar pels idíl·lics racons del poble de Beget.

Gaudir de la bellesa i tranquil·litat dels gorgs i dels racons amagats de la riera de 

Beget.

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA
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 RECORREGUT

L’itinerari s’inicia al centre del bonic poble de Beget (0:00h - 533m). Abans de començar la marxa 
recomanem visitar l’església romànica de Sant Cristòfol i la seva Majestat del segle XII.

Des de Sant Cristòfol de Beget ens dirigim cap al sector oriental del poble i creuem el pont sobre la riera. 
Pugem pel carrer d’en Josep Duñach i, ja a la sortida del poble, trobem un senyal indicador de la xarxa 
Itinerànnia (pal R79). Girem a l’esquerra i agafem el camí del coll del Malrem (senyalitzat). Aquest tram 
transcorre per l’antic camí, utilitzat des de fa mil·lennis, que comunica Beget amb el poble veí de la Menera 
(al Vallespir) i coincideix amb el sender de llarg recorregut GR 83.

Aquest camí, conegut com la ruta dels contrabandistes, s’enfila ràpidament tot fent revolts pel pas rocallós 
del Grau, amb vertiginoses vistes sobre Beget i les muntanyes de l’Alta Garrotxa. El camí ens condueix fins 
l’oratori de Sant Antoni de França, situat al coll Golofreu, en una zona oberta de pastures. Creuem una pista 
i seguim el corriol que ens porta fins els prats de Bocabartella. Continuem pujant fins que assolim el coll 
de Malrem (1:30h - 1.134m),  des d’on gaudim d’una curiosa vista del Comanegra i de les Torres de Cabrenys, 
dins del Vallespir.

Al coll de Malrem deixem el GR 83 i continuem el nostre itinerari seguint els senyals blancs i verds cap a 
l’esquerra (O), primer per la carena i desprès baixant suaument fins al collet de Bocabartella. Sota nostre 
veurem el mas que li dóna nom. Passat el collet baixem per un corriol rocallós. Davant nostre s’alça, sobre 
un turó, el castell de Rocabruna, un dels nostres objectius de l’itinerari. El camí desemboca en uns prats on 
hi ha unes antigues pedreres, cal estar atents i seguir recte fins que trobem el camí que, a través d’un pas 
estret entre roques, ens porta fins a la carretera de Rocabruna (2:10h - 905m). La creuem i agafem un 
antic camí que avança en paral·lel a la carretera, per sota seu, i que ens porta fins a Can Tadeu (2:25h - 
948m).

SABIES QUE...

Beget està annexionat al municipi de Camprodon (Ripollès), tot i que geogràficament pertany 
a l’Alta Garrotxa? Aquest poble, encantador i pintoresc, és una postal. Les seves cases i carrers, 
situats esglaonats sobre el riu, tenen molts racons per descobrir, com els seus dos ponts medievals 
perfectament conservats. A més, a Beget l’art romànic es fa visible en forma de temple, l’església de 
Sant Cristòfol, mostra del romànic en estat pur.
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 COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem a Beget des de Camprodon per la C-38. Poc després del càmping Els Solans prenem la carretera 
GIV-5223 que ens duu, després d’uns quants revolts, fins a Beget. A l’entrada del poble hi trobem un 
ampli aparcament. Si venim des de Castellfollit de la Roca prenem la GIV-5221 fins a Montagut i Oix i, 
des d’allà, continuem per carretera fins a Beget.

NO ET PERDIS...

Les restes del castell de Rocabruna. El castell domina un turó envoltat de cingles amb unes vistes 
magnífiques del Pirineu i l’Alta Garrotxa. Els seus orígens es remunten al segle X i actualment està 
abandonat. Sembla que el nom del castell prové del color del sòl i de les pedres de l’entorn (i de les 
que formen part dels murs), que és molt ennegrit o bru.

Des d’aquest punt, si ens desviéssim cap a la dreta (NO) podríem arribar en pocs minuts al llogarret de 
Rocabruna amb la seva església romànica dedicada a Sant Feliu. Nosaltres, però, continuem l’itinerari en 
direcció S. Anem seguint els senyals blancs i grocs que ens condueixen fins al castell de Rocabruna 
(2:40h - 997m), que s’alça en un indret privilegiat. Aquest castell, documentat al segle XI, va tenir un paper 
important durant la revolta remença al segle XV.

Deixem el castell per un corriol que, donant la volta per sota del turó, ens porta directament a la riera de 
Rocabruna. Continuem baixant i arribem al Molí de Sorolla (3:00h - 828m). En aquest punt enllacem 
amb el sender de llarg recorregut GR 11, que seguirem fins a Beget. Avancem en paral·lel a la riera tot 
endinsant-nos en boscos d’alzines i roures. A mesura que anem avançant la vall s’eixampla i també les vistes 
cap a les muntanyes de l’Alta Garrotxa. Desprès de creuar la carretera, el camí ressegueix la riera de Beget 
entre salts d’aigua i gorgs i esdevé un corriol ombrívol, a vegades força estret. Desprès de creuar la carretera 
dos cops més, el camí davalla ràpidament fins al nucli de Beget (4:00h - 533m), punt d’inici i final d’aquesta 
ruta.

5
© 2019 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

Beget i Rocabruna per camins de contrabandistes

RUTESPIRINEUS



Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

 QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

L’església de Sant Cristòfol de Beget

Aquesta església, magníficament restaurada, és un dels exemples més 
importants d’arquitectura romànica de la zona. El conjunt es va edificar al 
segle XII, amb elements d’una primitiva construcció dels segles X i XI.Va ser 
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.

Coordenades GPS: 42.320944º 2.479894º

Castell de Rocabruna

Situat al cim d’un turó, el castell de Rocabruna devia ser una de les 
construccions defensives més grans del Ripollès. És esmentat per primera 
vegada en un document de l’any 1070. Malgrat el seu estat ruïnós, encara 
s’aprecien bona part dels murs que dividien les dependències que formaven 
part de la fortificació. 

Coordenades GPS: 42.329472º 2.453194º

Els embotits de la vall de Camprodon

Tant a Camprodon com a la resta de poblacions de la vall, hi trobareu una 
gran quantitat d’establiments on s’hi poden comprar boníssims embotits 
d’elaboració artesanal: bull blanc i bull negre, botifarres, fuets, llonganisses, 
xoriços, formatges d’ovella, de cabra o de vaca,... Un gran plaer pels amants 
del bon producte!
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!
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