
L’Albera (Sant Quirze de Colera –  La Valleta). 
 
 
0.00 h. Sant Quirze de Colera (184 m).  Pugem a la font d’en 
Nouvillas, on agafem el corriol de la dreta, el de l’esquerra ens porta 
directament al coll de Pallerols. 
 
0.20 h. Cruïlla (280 m). Arribem a una pista, girem a l’esquerra 
seguin-la. La pista s’acaba, seguim per el corriol en direcció al coll de 
Dofines. 
 
1.00 h. Coll de Dofines (432 m). Des del mateix coll agafem el 
corriol de l’esquerra, Direcció Nord. Anem seguint les marques 
grogues. El camí va seguint la carena. Les bardisses a vegades 
envaeixen el camí, aconsello portar pantalons llargs. Roques 
Blanques (588 m) 
 
2.15 h. Coll de Pallerols (534 m). Seguim recte fins arribar a la 
font Jordana en uns 10 minuts. 
 
2.30 h. Font Jordana (612 m). Seguim planejant, ara en direcció 
Sud, fins arribar al coll de les Artigues  
 
3.15 h. Coll de les Artigues (532 m). Coll on acaba la pista que 
ve de Colera. Seguim per la Carena, al cap de uns 25’ trobem una 
pista que baixa cap a l’esquerra que ens portarà a Sant Miquel de 
Colera. També podem agafar alguna terrassa per no perdre altura. 
 
4.00 h. Sant Miquel de Colera (504 m). Ermita romànica del 
segle XII, de l’explanada en surt un corriol que s’enfila en direcció 
Sud, tornem a la carena, seguim. 
 
4.30 h. Puig d’Esquers (607 m). Esdevé un excel·lent mirador de 
l’Empordà i Cap de Creus, també podem visitar el dolmen del mateix 
nom. En direcció Sud surt un corriol de forta baixada fins al Mas 
Patiràs. 
 
5.00 h. Mas Patiràs (350 m). Temin davant el puig del Llop (454 
m), el flanquegem per la dreta, seguin les marques del GR. Arribem 
a un altre coll abans del puig Tifell (405 m). A baix a la dreta veiem 
San Silvestre. Seguim el camí marcat que una vegada flanquejat per 
la dreta del puig Tifell, davalla de cop fins al coll de les Portes. 
 
6.00 h. Coll de les Portes (234 m). Cruïlla de camins. La pista de 
l’esquerra ve de Llança, si seguim recte anirem a l’església de Sant 
Genis del Terrer (30’ anada i tornada), nosaltres agafem la pista cap 
a la dreta, al cap de uns 25’ veiem Sant Silvestre a baix a la dreta, 
un corriol ens hi porta directament. 
 
6.20 h. Sant Silvestre de Valleta (115 m.) . Ermita romànica del 
segle X. Seguim la pista riera avall en direcció Sud. A uns 100 metres 
cruïlla a la font, sol rajar tot l’any. 
 
6.30 h. Zona de Picnic (110 m). Lloc ideal per fer una costellada. 
Seguim la pista en molt mal estat que segueix la riera fins La Valleta. 
 
7.00 h. La Valleta (67 m), Punt final de la ruta d’avui, donem per 
acabada la sortida. 

Girona, Febrer de 2008. 
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