Puigs d’en Jordà i de la Calma des de St. Quirze de Colera

2 de desembre de 2015
Integrants: Vicens Catafal, Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel
Molina, Ismael Porcar (i la Neret), Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: Projectada 10’15 amb altures 10’35 Km. Temps: 4’31 Desnivells: 584 m.
Acumulat: 713 m.
Cotxe:. 150 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Sortim del Ramassar a les 7 h direcció
a Figueras per AP-7 a l’arribar a
Garriguella
anem
direcció
a
Vilamaniscle poc abans d’arribar-hi
girem direcció al Monestir de Sant
Quirze de Colera dins la reserva
natural de l’Albera.
Aparquem els cotxes a les 9,30 h. El
dia amb boires i poc vent, 6 graus de
temperatura. Iniciem l’ascens cap el
coll de Pallerols, amb la vegetació
característica de la zona molts garrics,
arç, estepa i bardisses, vigilant les
enganxades.
Passat el coll seguim fins la cabana de la Font Jordana (cabana de pedra seca, i font
sense aigua) aquí parem a esmorzar, ja són les 11 h, arrecerats del vent ,comença a

sortir el sol per la part sud-oest, el nord tapat del tot, tenim vistes del Pirineu molt nevat.
El massís del Canigó en primer terme.
Reiniciem l’ascens fins el cim Puig d’en Jordà 754 m, són les 11,40h, fotos, vistes, i
seguim per la carena, coll de Torn, Puig de la Calma 712 m, reagrupament vistes i
seguim, coll d’Esquerders, anem baixant per un corriol molt pedregós vigilant molt ja que
seria fàcil caure, fins el coll de la Plaja entrem en una pista ample, després d’un
kilòmetre tornem a entrar al GR, ens presentem al Monestir amb un tres i no res. Són les
13,45 h, ens fem unes fotos i ens canviem la samarreta.
Sortida, sorprenent, tècnica, bonica, desconeguda, paisatge especial (Albera total),
espai natural amb reintroducció de tortugues mediterrànies, la sortida ha estat distreta i
vistosa.
Mentre decidim anar a dinar al restaurant Batlle de Garriguella, bon dinar, bona taula i
bon vi. Ens recomanen comprar un cava,(Premiat com un dels millors caves catalans
d’any 2015) el provem amb les postres és molt bo. Ben dinat anem a la cava i en
comprem alguna caixa per passar els nadals.
La propera setmana anirem a
Montserrat (Santa Cecília, Sant J
eroni ) sortirem a les 7 de Can
Vicens a Palou.
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