Espai natura

Rutes pels Aiguamolls de l’Empordà
i la Serra de l’Albera
Text: Lluís Llerena (tècnic del Servei de Campaments i Més)

Rutes per a totes les branques
Transport
Autobús: Ampurdan Bus i Sarfa des de Figueres
Tren: R11 Barcelona-Portbou, estacions Figueres
o Vilajuïga

AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ: ITINERARIS 1-2
Branca CiLL
Distància
9,36 km (circular)
Desnivell
17 metres

Track/fitxa: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3795481

Lloc per dormir
Terrenys d’acampada de Campaments i Més
El Cor de la Llacuna, Els Vilars de l’Albera, Mas Tres
Puig, La Closa de l’Estanyol,
Refugis de muntanya:
Forn de Calç, Coll de Banyuls, Torre de Carmanxel,
La barraca del forn de calç, Refugi de la Tagnarède
(França), Refugi Tomy al Sallafort (França), Barraques de les Colomates (França), Refugi Casot del
Guard (França)

AGUAITS DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ
Branca LLiD
Distància
16,6 km
Desnivell
1 metres

Track/fitxa: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16744240

En aquesta ocasió, us proposem una sèrie
d’excursions a l’Alt Empordà, comarca a cavall de
la mar Mediterrània i els Pirineus. Hi travessarem
paisatges molt diversos: des de la plana agrícola,
amb les closes i els aiguamolls plens de fauna al
costat de la platja, fins a zones de muntanya amb
magnífiques vistes al mar i a les planes del Rosselló
i l’Empordà.
Les propostes per a CiLL i LLiD són al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, la segona zona
humida més gran de Catalunya. Una regió planera
amb un conjunt d’estanys, closes i prats inundables on podem observar ocells aquàtics des dels
aguaits i fins i tot acabar el dia amb un bany a les
platges properes.
I a partir de RiNG proposem rutes pel Paratge
Natural d’Interès Nacional de l’Albera, en el tram
oriental dels Pirineus que arriba al mar. Hi podem
travessar fagedes i rouredes humides, amb el
magnífic castell de Requesens, i també hi podem
conèixer altres espais més mediterranis, amb
vegetació de suredes i brolles, on subsisteixen les
darreres poblacions de tortuga mediterrània.
Us animem a gaudir d’aquests magnífics paisatges
sense malmetre els ecosistemes que trepitgem.
Recordem: quan anem d’excursió... que la natura
no ens noti!

SANT QUIRZE DE COLERA-COLL DE BANYULS
Branca RiNG
Distància
12,92 km (circular)
Desnivell
800 metres

Track/fitxa: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11297323

CASTELL DE REQUESENS-PUIG NEULÓS
Branca PiC
Distància
16,42 km (circular)
Desnivell
932 metres

Track/fitxa: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10920977

RUTA DE L’ALBERA (PORT BOU-EL PERTÚS)
Branca Truc
Distància
38,58 km
Desnivell
2.255 m

Track/fitxa: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=367613
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