
Puig d’en Jordà des de Sant Quirze de Colera  
15 de febrer de 2012   
 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Josep 
Roca i Salvador Vilà 
 

Distància: projectada 10’13 Km. amb altures 10’38 m. Temps 4’36  
Desnivells: total 583 m.  Acumulat 729 m.   Cotxe: 140 Km. Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 al Ramassar i 
sortim puntuals cap a Cardedeu, on 
prenem l’autopista A-7. En sortim a 
Figueres i anem cap a la Garriguella i 
després a Vilamaniscle, des on trobem 
indicacions per anar a Sant Quirze de 
Colera. Aviat veiem com el vent remou 
amb intensitat les branques dels 
arbres, anunciant la tramuntana. 
Aparquem al costat mateix de l’antic 
monestir de Sant Quirze de Colera, 
dins del Paratge Natural d’interès 
Nacional de l’Albera. Comencem a 
caminar prop de ¾ de 9, per un camí senyalat amb marques grogues i en direcció al coll 
de Pallerols. El camí primer baixa travessant el torrent de Perdiu. És un estret i cuidat 
sender, que observem com ha estat netejat de les branques que l’envaïen. Després 
aquest sender puja de manera constant i agradable. Quan arribem al coll de Pallerols la 



tramuntana es fa notar. Seguim amunt i mentre 
els dos capdavanters, en Josep Roca i en 
Salvador Vilà, opten per pujar al cim pel conegut 
costat esquerra, els altres tres preferim pujar per 
la bifurcació que marxa cap a la dreta. Mentre 
avancem ens trobem un personatge solitari a la 
recerca d’uns gossos, que havia perdut. Ens 
retrobem tots dalt del Puig d’en Jordà (754 m), 
també anomenat Torre Grossa. A les 10’40 
baixem una mica per resguardar-nos del fort vent i parem a esmorzar. En Josep Roca, 
intrigat, ens incita a pujar al proper pic cap a l’est. Mentre en Pep Comas inicia el retorn. 
La resta puja a la Torre Petita (746 m), on contemplem l’ample mar. Després retornem 
tot seguit per les mateixes petjades, també marcades amb color groc i seguim pel camí 
que avança paral·lel al ras de la Perdiu. Passem pel coll del Torn i deixem a la nostra 
dreta el Puig del Torn. Tornem a pujar fins el Puig de la Calma de 714 m. on ens 
retrobem amb en Pep Comas que ens espera. Després iniciem un nou descens, per 
entre pedres més rocalloses. Trenquem per una curta drecera i la tramuntana ens 
castiga impetuosament. En certs moments ens tomba. Passem per un filat, que fa de 
tanca i els travessem amb gran dificultat. Arribem a una espècie de pista pel costat del 
Puig Bonic, la seguim fins que trobem un rètol que indica un camí ,que prenem i, que 
porta al nostra objectiu. El seguim i al cap de 20 minuts, després de passar pel costat de 
santa Maria de Colera, arribem al cotxe al davant del monestir a la 1’15 del migdia. En 
Joan Corbera aprofita l’estona i volteja per l’edifici, fent equilibris, a la recerca imatges 
fotogràfiques. Decidim anar a dinar a can Batlle de Garriguella, que tenim ben puntuat. 
Ens atenen tot seguit i mentre esperem el 
servei parlem de possibles nous 
recorreguts que prenem nota per futures 
excursions. A la sobretaula decidim que la 
propera setmana anirem a Matagalls des 
de Sant Marçal. Sortirem dels Gorcs a les 8 
del matí.  
Text: Josep Maria Farnés    
Fotografies: Joan Corbera 


