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porta fins a can França i al pla de Monars es pren un camí que arriba
fins a les envistes de Bocabartella, des d’on es puja ja cap al coll de
Malrem (1.130 m alt), que és un punt fronterer, amb la fita número
521.

Des d’aquí es continua pel vessant esquerre de la riera que baixa en direc-
ció a la Menera (780 m alt), on s’arriba després de travessar un pont.

Ruta del coll de Malrem

Hi ha assenyalat un camí, GR 83, que va des de Beget fins a la
Menera, a França. S’agafa travessat el pont de Beget (577 m alt).
Comença darrere l’antic forn i s’enfila pel grau dels cingles del
Puigmal. És una ruta marcada, on hi ha diversos miradors (720 m
d’alt), amb esplèndides vistes sobre el poble.

Seguint el sender s’arriba a la Maçana i al coll de Golofreu (940 m alt),
on hi ha l’oratori de Sant Antoni. A l’esquerra de la pista forestal, que
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Els Amics del Camí del Nord (31 gener/3 febrer
2004), al coll de Malrem. Foto: Isabelle Waeles.

Beget: Participants de la marxa commemorativa
de l’exili de l’any 2007 organitzada conjuntament
pels Marxaires Mataró-Canigó i els Amics del Camí
del Nord.

Trobada de les delegacions al coll de Malrem, sota
el so de les gaites escoceses que portaven una
representació dels brigadistes internacionals d’a-
questa nacionalitat.

Prats de Molló: Participants de la marxa comme-
morativa de l’exili de l’any 2007 organitzada con-
juntament pels Marxaires Mataró-Canigó i els
Amics del Camí del Nord.
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