
Sortida: Inici de la pista al veïnat de Roca
                (Crta. Del Santuari del Collell),
                Sant Miquel de Campmajor
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Ruta del veïnat de Roca i Briolf
     ITINERARI: Veïnat de Roca - Castell i molí de Roca - Mirador del castell i el molí de Roca - Ermita de Santa Maria
   de Loreto - Església de Briolf - Can Pla - Veïnat de Roca

Durada: 2h 15 min

Distància: 9 kmkm

Dificultat: 

Sortida: Inici de la pista al veïnat de Roca
(Ctra. del Santuari del Collell)
Sant Miquel de Campmajor

Senyalització: Senyals verticals amb
indicacions pròpies de la ruta

Coordenades: 42.143404 | 2.678445 

Aquesta és una ruta per una zona de la vall de 
Campmajor desconeguda i feréstega, sobretot 
en el tram de Roca a Briolf. Tret de l’època 
estiuenca, el més probable és trobar-hi aigua 
per creuar el riu, que haurem de fer descalços. 

Descripció:

CASTELL DE ROCA: datat del segle XIII. Està situat al costat del riu Ser, just al costat d’un salt 
d’aigua. Consta de tres construccions adossades l’una amb l’altra. La més vella és la torre 
situada a l’esquerra de la façana principal. Més enllà hi ha l’antic molí. Propietat privada. No 
visitable.

MOLÍ DE ROCA: és un molí fariner medieval, datat del segle XIII, que aprofita el salt d’aigua 
natural i la gorga del riu Ser. També es pot veure el riu artificial que portava l’aigua al molí. 
Actualment està molt reformat. Propietat privada. No visitable.

MIRADOR DEL CASTELL I MOLÍ DE ROCA: des d’aquest punt, elevat sobre unes roques, es 
pot gaudir d’unes magnífiques vistes del conjunt del castell i el molí de Roca, el salt d’aigua 
natural i la gorga del riu Ser. 

ERMITA DE SANTA MARIA DE LORETO: va ser construïda als primers anys del s. XX en una 
elevació rocosa damunt del curs del riu Ser, davant del castell de Roca i la gorga del Diable. Va 
ser promoguda per la devoció popular a la Verge de Loreto. 

ESGLÉSIA DE BRIOLF: l'antic poble de Briolf, esmentat el 977, actualment abandonat, 
conserva dos elements importants. D'una banda, l'església romànica, d'una sola nau amb 
absis semicircular. De l'altra, la torre veïna fortificada, possiblement posterior a l'església, de 
planta quadrada i arc de mig punt central.

Punts d’interès: 
Decobreix els indrets més desconeguts de la vall de Campmajor

Difícil


