Nom de la Ruta:
Comarca:

Serra i torrent de la Balmeta
Alt Empordà

Durada:

07:00 hores

Desnivell acum.:

1.237 m.

Quilometres:

20’00 Km

Altura mínima:

114 m.

Altura màxima:

756 m.

Sortida/arribada: Sant Silvestre (114 m.) Podem arribar-hi des de Llança o Vilamaniscle. Pista de terra,
normalment en bon estat, aptes per turismes.

Itinerari: Sant Silvestre de Valleta (0:00) – Coll de la Serra (0:45) – Coll de Dofines (2:00) – Roques

Blanques (3:00) – Coll de Pallerols (3:15) – Font Jordana (3:30) – Puig d’en Jordà (4:00) – Font Jordana (4:20)
– Coll de les Artigues (4:45) – Sant Miquel de Colera (5:15) – Puig d’Esquers (5:45) – Mas Patiràs (6:00) –
Puig Tifell (6:30) – Coll de les Portes (6:40) – Sant Silvestre de Valleta (7:00).

Descripció: Aparcament ermita (114m). Iniciem el camí seguint les marques del GR-11 en direcció Est, el
corriol ens porta a la pista de Llança a Vilamaniscle, seguim la pista en direcció Nord, deixem dues pistes a la
dreta, i arribem al coll de la Serra (257m.), cruïlla de camins, un corriol surt de la nostra dreta, direcció Nord, el
camí segueix per damunt de la carena passant per el Coll de Na Ròssa, Puig del Roure (387m.), Coll de Trauc,
fins el coll de Dofines (435m.), aquí deixem a l’esquerra el camí que ens portaria a Sant Quirze de Colera,
seguim per la carena per afrontar la carena de Roques Blanques, vistes del Canigò. Bassagoda i tot l’Empordà, i
a la fondalada Sant Quirze de Colera, arribem el coll de Pallerols (527m.), on troben un altre camí de baixada a
Sant Quirze de Colera, continuem pujant fins a trobar una cruïlla al costat de la Font Jordana (604m.), girem a
l’esquerra per pujar al Puig d’en Jordà que tenim davant nostre, l’enfilem per l’esquerra, al arribar a la carena
deixem a la esquerra el camí que ve de Coll de Banyuls, girem a la dreta direcció Nord per pujar al Puig d’en
Jordà (757m.), excel·lents vistes de, la carena del Puigneulos fins el Sallfort, la torre del Madeloc, Banyuls de la
Marenda i el Querroig (637m.), baixem per l’altre costat fins el coll del Teixó, on agafem el camí que baixa a la
dreta, per anar un altre vegada a la cruïlla de la Font Jordana (604m.), a la baixada veiem un perspectiva del
torrent de la Balmeta, amb les dues carenes que les envoltem i que farem avui, a la font Jordana, actualment no
raja, a partir d’aquí planegem fins el coll de les Artigues (528m.), ara ja tenim a la nostra esquerra la costa des
de Colera fins el Cap de Creus, a partir d’aquí podem seguir carenant o be podem seguir la pista, i girem en la
segona pista de la dreta que trobem, que en portarà a l’ermita de Sant Miquel de Colera (500m.), seguim en
direcció Sud, per un corriol que ens retornarà a la carena (545m.), des de aquí en enfilem fins el Puig d’Esquers
(606m.), podem visitar el dolmen del mateix nom, desprès d’admirar les vistes a tots dos costats, la plana de
l’Empordà i el cap de Creus, seguim en direcció Sud, seguint les marques grogues, per un camí que baixa
sobtadament fins el mas Patiràs (356m.), seguim ara el GR que flanqueja el Puig del Llop (454m.), per arribar
el Puig Tifell (405m), aquí el camí torna a baixar fins el coll de les Portes (227m.), on enllacem amb la pista de
Llança a Vilamaniscle, agafem la pista en direcció Est i abans d’arribar a Sant Silvestre un corriol a la dreta
baixa per els marges fins a l’ermita (114m.). Final del recorregut.
GPS: Trak real.
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Sant Silvestre de Valleta

Cap de Creus des de Puig d’Esquers

Roques Blanques i torrent de la Balmeta

Serra de la Balmeta, Puig d’Esquers al fons.

