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Nom de la Ruta: La Muga Puig del Caso  

Comarca: Garrotxa Durada: 05:30 hores 

Desnivell acum.: 850 m. Quilometres: 11’300 Km 

Altura mínima: 712 m. Altura màxima: 1.226 m. 

 
 
Sortida/arribada:  Vilarroja (França) (720 m.).  
 
Itinerari:  Hostal de la Muga – Pla de la Muga – Coll del Faig – Puig del Caso – Puig Creu de Fusta – Sant 
Julià de Ribelles – Mas el Sobirà – Sant Corneli – Hostal de la Muga. 
Descripció:  Abans del pont a l’arribada a Vilarroja, una carretera segueix recta, on s’acaba l’asfalta’t seguim 
per la pista principal, deixem una pista a l’esquerra, seguim per la pista que va baixant, passem al costat de una 
casa, a una corba a l’esquerra, veiem un aparcament, deixem el cotxe. 
Seguim per la pista tancada per una cadena, al final al costat del portal un corriol segueix recte que en dos 
minuts ens deixa a l’Hostal de la Muga. 
Agafem la pista en direcció a Bassegoda, al cap d’una estona agafem la pista secundaria a la dreta, seguim la 
pista que tot seguint el curs del riu, travessem el riu, la pista segueix pujant, una explanada ens indica el final de 
la mateixa. 
A partir d’aquí no varem trobar el camí, nosaltres varem seguir al costat del riu, passant d’un costat al altre 
anant guanyant altura, l’últim tram el tenim que fer la dreta, deixem els terreny vermell, per anant guanyant 
altura per els matolls, arribem a la carena on enllacem amb el camí que be de Falgós. El seguim en direcció al 
riu, estem a la capçalera de La Muga, travessem el riu deixant a la dreta el camí al Pla del Castell i La Manera. 
Anem al mirador amb un banc, on podem admirar la vall de La Muga per a on hem pujat. Tornem un metres en 
darrera i anem en direcció Sud, per arribar al Pla de La Muga, punt mes alt de la nostre ruta. 
Deixem un camí a la dreta en el mateix prat, el camí es decanta en direcció Sud-est, seguim carenant i desprès 
de passar per el coll de Faig, on hem deixat un camí a l’esquerra que ens portaria directament al mas Sobirà, 
pugem al Puig del Caso, excel·lents vistes. 
Seguim les marques, deixem a la dreta la Creu de ferro, un altre camí a l’esquerra que també porta al mas 
Sobirà, seguim carenant, passem per la Creu de Fusta, seguim baixant, una cruïlla, anem cap a la dreta, el de 
l’esquerra es el agafarem de tornada per anar primer al mas Sobirà i al Hostal de la Muga, al cap d’uns metres 
arribem a una pista, la seguim en direcció sud uns 200 metres, estem a Sant Julià de Ribelles. 
Si be l’ermita esta restaurada els volta’ns estan abandonats, reculem per la pista per agafar una altre vegada el 
corriol, deixem a l’esquerra el que hem baixat, seguim recte, el camí puja suament per la falda de la muntanya, 
al cap d’una estona, el camí baixa suament fins el mas del Sobirà. Abans de la casa girem a l’esquerra fins a la 
pista, que travessem per agafar un corriol que baixa per el cot se Sant Corneli, fins a les ruïnes de l’ermita del 
mateix nom, seguim baixant fins a la pista que bé d’Albanyà, uns 20 Km, girem a l’esquerra i tot seguint la 
pista, travessem el riu i arribem al Hostal de la Muga, d’un podem tornar amb 5 minuts al punt de sortida. 
 
GPS:  Trak real.  
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