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0.00 hores  Sortim de la primera cruïlla que trobem després del nucli de Rocabruna 

en direcció a Beget (960m). A l’esquerre hi ha una pista terrera que ens 
portaria al col Vernardell. 

 Inicialment seguirem la carretera asfaltada en direcció a Beget uns 
400m. 

0.07 hores Can Tadeu (948m). Aquí deixem la carretera asfaltada, que continua 
cap a Beget tot fent un revolt pronunciat cap a l’esquerre i seguirem 
unes marques grogues que ens portaran per una pista de terra després 
d’atrevessar un pastor elèctric. 

0.13 hores  Collsamola (929m). 
 Seguim la pista que comença a enfilar-se i ben aviat es convertirà en 

camí. En el darrer tram farà falta fer una petita grimpada. 
0.25 hores Castell de Rocabruna (996m). Visita de 30 minuts. 
 Del castell en queda alguna torre, restes de muralles i de la capella de 

Sant Llorenç. També es pot observar un mur construït amb “opus 
spicatum”.  

 El primer senyor del castell va ser un tal Pere l’any 986.  
 Baixarem en direcció est, tot seguint marques blanques-grogues i ben 

aviat en arribar a una casa enrunada seguirem direcció sud-oest, 
perdent alçada força ràpidament. 

 Estem fent la volta al turó del castell. 
1.12 hores Casa (875m). 
 Després de la casa trobem una pista que seguirem fins a trobar la riera. 
1.30 hores Atrevessem riera de Rocabruna (834m). 
 Després de la riera si seguim cap a l’esquerre aniríem al Molí d’en 

Sorolla, però seguim la pista cap a la dreta uns 100m, per tornar a 
atravessar la riera. 

 Si seguíssim la pista ens portaria a Can Planes. 
1.50 hores Ca l’Arneta (870m). 
 Després de fer una petita pujada arribem a ca l’Arneta, tot passant per 

dins la mateixa era de la casa. 
 Seguim per carretera asfaltada en direcció a la Vila. 
1.54 hores La Vila (899m). 
 Deixem la carretera asfaltada que ens portaria a can Tadeu, per agafar 

un camí que comença just al costat de la casa. Aquest ens portarà al 
punt de sortida tot seguint una ruta utilitzada sobretot per bestiar. 

2.05 hores Rocabruna. Cruïlla (960m) des d’on hem sortit. 
 

 


