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EXCURSIÓ PER CONÈIXER L'ALBERA
La serra de l'Albera comprèn l'espai geogràfic situat a
l'extrem més oriental dels Pirineus i separa les planes del
Rosselló i de l'Empordà. Comença al coll del Pertús (250 m),
s'enfila fins al punt més alt, el Puig Neulós (1.257 m), i
llavors va perdent altitud fins arribar al mar. En aquesta
edició ens desplaçarem a Llançà, on farem un recorregut
circular pel seu entorn muntanyós.
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DESCRIPCIÓ DE LA RUTA
Sortirem de Llançà i agafarem un camí que passa pel
costat del mas d'en Guifré. Continuarem pel corriol que
s'enfila i voreja la muntanya, on podrem contemplar
diferents tipus de vegetació. Aquest ens portarà fins a
Roca Miralles, on ja gaudirem d'unes bones vistes. El camí
continuarà pujant per un fort pendent que ens portarà
dalt de la carena, que seguirem una estona tot
contemplant les magnífiques vistes del mar, la Vall de
Santa Creu, el monestir de Sant Pere de Rodes i el
castell de Sant Salvador en el punt més elevat.
Després de carenejar una estona, arribarem al coll del
Perer, on iniciarem la baixada per arribar al coll de
Paret. En aquest punt seguirem les indicacions fins
arribar a les primeres cases de la urbanització del Cau
del Llop. No deixarem les marques fins arribar al punt
d'inici, tot passant pel centre de la vila de Llançà.

MAPA

MAPA

PERFIL DESNIVELL

Distància: 10 km
Desnivell positiu 570 m
Desnivell negatiu 570 m
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Altitud màxima: 449 m
Altitud mínima 0 m
Podeu seguir la ruta amb l'App Wikiloc - cee rutes
empordà:
"ALBERADA 2022 LLANÇÀ

PUNTS D'INTERÈS
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LLANÇÀ

Llançà és un poble marítim de la Costa Brava (Alt Empordà)
situat al nord del Cap de Creus. És una vila envoltada dels parcs
naturals de l'Albera i del Cap de Creus.
Té moltes cales enllaçades amb el camí de ronda (el GR92) i
envoltada de muntanyes com Puig d'Esquers, Puig Tifell, Roca
Miralles, etc.
Al centre de la vila trobem l'església de Sant Vicenç, del segle
XVIII, i altres llocs d'interès com la torre de l'homenatge i l'arbre
de la llibertat. Al port, la capella de la Mare de Déu del Port.
.

ROCA MIRALLES

A L BE R A DA 202 2

ROCA MIRALLES

Després d'una pujada suau tot voltejant la muntanya,
arribarem a Roca Miralles, una muntanya de 278 m
d'altitud que es troba entre els municipis de Llançà, el Port
de la Selva i Vilajuïga.
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BUNQUER DE
ROCA MIRALLES

BÚNQUER DE ROCA MIRALLES
A la base de Roca Miralles trobem un búnquer soterrat
de planta quadrada bastit amb formigó i folrat amb
una capa de pedra lligada amb ciment. La part superior
està coberta amb terra i pedres per camuflar-la.
Presenta una obertura rectangular apaïsada i una
porta d'accés a l'interior en un dels laterals. A la part
posterior del búnquer destaca l'estructura circular de
formigó utilitzada per instal·lar el canó.
Era una construcció miitar portada a terme per
l'organisme
franquista
"Servicio
Militar
de
Construcción". Aquestes fortificacions pertanyen a
l'extensa i àmplia xarxa de búnquers construits entre
els anys 1940-1945, que s'estén al llarg de les terres
properes a la frontera i al litoral nord de l'Empordà.
L'any 1985 es va decidir suprimir els regiments de
defensa i desmantellar-los.
Quan el búnquer va caure en desús, es va reutilitzar
com a barraca de pastor. Actualment està abandonat.
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CONSTRUCCIONS

BARRAQUES
Com a moltes zones de l'Alt Empordà, a Llançà també hi
ha
diverses
barraques
de
pedra
seca.
Són
construccions tradicionals aixecades entre els segles
XVII i XIX on les pedres són sobreposades
horitzontalment. Al llarg del recorregut podem observar
diverses construccions de barraques, murs i dipòsits
d'aigua.
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VISTES

VISTES PANORÀMIQUES
A mesura que anem guanyant altitud podem parar a
contemplar les magnífiques vistes que ens ofereix el
camí. Tot carenant fins al coll del Perer podem veure la
plana de l'Empordà, els Pirineus, el contorn costaner
amb les seves cales, el poble de la Vall de Santa Creu, el
monestir de Sant Pere de Rodes i el castell de Sant
Salvador de Verdera.

VEGETACIÓ
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A tot el massís de l'Albera hi trobem grans extensions
de boscos d'alzines, roures, faigs... A l'Albera marítima
les zones boscoses són més reduïdes i gran part de la
ruta passa per àrees de matolls i vegetació baixa. Tot i
això, trobarem arbres com alzines, roures i algun
castanyer.

ORGANITZACIÓ
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L'ALBERADA L'ORGANITZA EL CENTRE
EXCURSIONISTA EMPORDANÈS.

GRÀCIES A TOTHOM PER PARTICIPAR-HI!
GAUDIU DE L'ALBERADA!

