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Recorregut 

 (0 min) Col·locant-nos davant la Mare de les Fonts, a mà esquerra, hi puja un camí preparat 

amb fustes disposades com si fossin escales les quals duen a la carretera. 

(10 min) S’ha de seguir la carretera a la dreta (és recomanable creuar i fer-ho per la vorera de 

l’esquerra) fins arribar a la font Nova. Es continua fins a la rotonda que s’ha de vorejar 

per la dreta i al primer trencall girarem a la dreta fins a arribar a la font del Botàs. 

  

  

 

FONT NOVA; A Camprodon podem gaudir de la presència de moltes fonts singulars 

 

(20 min) A la dreta hi surt un trencall que indica “drecera del camí de la font de Sant 
Patllari” i l’agafareu per endinsar-vos en el camp de golf. El sender transcórrer paral·lel 

al Ritortell. 

(30 min) En arribar a la font de Sant Patllari cal seguir la pista de l’esquerra que descendeix 

lleugerament i en el primer trencall deixarem la pista de l’esquerra per arribar a la font 
del Boix. 

(40 min) Tot seguit heu d’agafar l’estret sender que surt des de dalt de la font i que és paral·lel a 

la pista que seguireu per la dreta. Aquest sender us durà a través d’unes escales al 

monument en forma de creu en honor a Cèsar A. Torras el qual va ser un pioner 

en la divulgació de rutes per caminar per Catalunya i especialment en aquesta zona. 

(45 min) Cal que descendiu la pista que us trobareu tot seguit fins a un encreuament i que 

aleshores la torneu a deixar per agafar un camí de terra que surt a mà dreta amb un 

indicador cap a la Creueta. 

(1 h) S’ha de vorejar la Creueta per la dreta gairebé fent una volta completa i després s’ha d’obrir 

una tanca de vaques per agafar un sender ben marcat. A l’entrada d’aquest sender hi 
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trobareu un indicador advertint de la presència de vaques braves. S’han de seguir en tot 

moment les senyals grogues. 

(1 h 10 min) Arribeu a la Tosquera, un mas abandonat on trobareu l’últim punt per prendre 

aigua abans d’arribar a Beget. Un cop passat el mas s’ha de pujar la pista uns 100 m i 

agafar un sender poc visible a la dreta marcat amb senyals grogues. És molt important 

que estigueu atents per no passar-vos el trencall. 

(1 h 30 min) S’ha de creuar un peculiar pont de fang i arrels. 

(1 h 50 min) Arribareu a una pista que cal creuar i després seguir per un sender marcat que us 

trobareu davant i que puja. Aquest sender us durà altre cop a la pista cimentada que es 

troba dalt del Mas Blanc que veureu. Possiblement sentireu els rucs i els gossos. Cal 

baixar la pista fins a una tanca de vaques que us trobareu després d’un gran dipòsit 

d’aigua i heu de seguir novament un sender senyalitzat. 

(2 h) Arribeu a un indicador. Heu de seguir direcció Beget i Rocabruna que surt a l’esquerra. 

(2 h 20 min) El sender finalitza a una pista cimentada que només haureu de seguir durant uns 

pocs metres per agafar novament un sender a mà creta. Aquest s’acaba perdent en un 

prat de vaques. Per retrobar el sender cal que descendiu una mica estant molt atents a 

les poques senyalitzacions grogues. Finalment, cal trobar un senyal que es troba en una 

escorça d’un roure que està a prop del tancat de vaques. Seguint el tancat de vaques cap 

a baix trobareu a la dreta una obertura que dóna accés novament al sender. S’ha de 

seguir el sender, a vegades una mica atapeït per les altes herbes però sense pèrdua si se 

segueixen en tot moment les senyals.  

(3 h 45 min) Arribeu a uns masos abandonats i a una pista. S’ha de descendir la pista fins a un 

indicador i agafar el trencall de l’esquerra direcció Rocabruna (la pista que heu de deixar 

enrere gira a la dreta). 

(4 h) Pugeu una tartera i agafeu el sender que descendeix a mà esquerra. 

(4 h 20 min) El sender creua un torrent i la pista comença a ascendir fins a Moll d’en Sorolla, 

un grup de cases. A partir d’aquí podeu decidir si agafar un camí alternatiu cap a 

Rocabruna, Coll d’Ares o Beget. Nosaltres hem escollit la última opció, però ens vam 

prometre tornar per poder fer les altres una altra vegada. 

                Si també voleu arribar al pintoresc poble de Beget cal que agafeu la pista que descendeix 

a mà dreta fins a un riu que haureu de creuar (caldrà descalçar-se si les botes no són 

impermeables). 
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Sí, estava freda 

 

(4 h 40 min) El sender descendeix fins la carretera. L’heu de creuar i seguir cap amunt fins agafar 

un sender a mà dreta que indica Beget. El sender transcórrer per un bosc frondós i 

majestuós i segueix el riu el qual ens delita amb un gran espectacle. S’han de seguir 

sempre els indicadors i els senyals de GR (vermelles i blanques). Desprès de creuar alguns 

ponts i algunes vegades la carretera s’arriba al preciós poble de Beget (5 h 20 min). 

  

  

 

Beget 

Per fer l’itinerari de tornada circular cal baixar el pàrquing i agafar la carretera que surt després 

d’un indicador CAMPRODON 4 h 40 min i senyalitzat amb senyals de PR (grogues i blanques). La 

carretera transcorre per sobre del poble i les indicacions per als cotxes ens diuen que la carretera 

es dirigeix a Oix. Només cal seguir aquesta carretera uns metres per agafar una pista de terra que 

ascendeix a mà dreta. Desprès d’uns metres s’ha de deixar la pista per agafar un sender que 

descendeix a mà esquerra i que després de creuar un torrent ascendeix per una tartera. 
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La pluja que va caure aquella tarda ens va obligar a desfer el camí i a fer autoestop per tornar al 

càmping d’Estebanell, per tant no puc continuar la crònica, però trobava molt interessant 

el fet de poder compartir amb vosaltres com a mínim fins a on vaig poder viure ja que 

crec que és un itinerari excepcional i molt recomanable per a aquells que saben i volen 

gaudir de la natura i d’un mateix fent senderisme. Espero que com a mínim fins a aquest 

punt on vam poder arribar, la crònica us sigui d’utilitat. 

 

 


