
www.rutespirineus.cat    |    info@rutespirineus.cat                   © 2019 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats. 

RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions
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GR 11 - Etapa 3:
Vilamaniscle - Requesens
Visitem el monestir de Sant Quirze de Colera 
i caminem per la solitària serra de l’Albera, 
entre fabulosos boscos d’alzina surera

Alt Empordà, Girona, Catalunya, Espanya
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amb el suport del Programa Pirineus.
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Alt Empordà. 1:50.000. Editorial Alpina.
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INTRODUCCIÓ
La tercera etapa de la travessa Transpirinenca comença a la bonica població de Vilamaniscle. Des 
d’aquest poble -que està envoltat de conreus de vinya i olivera- ens endinsem a la serra de l’Albera, 
dirigint-nos, en primer lloc, al monestir de Sant Quirze de Colera. Continuem l’etapa cap al coll de la 
Plaja i el Mas Pils, des d’on baixem per la vall del riu Orlina fins a un trencall que ens porta al veïnat 
dels Vilars. Abordem a continuació el tram més dur de la jornada: la pujada al coll de l’Esparreguera 
i posteriorment al coll de la Llosarda. Des d’aquest punt baixem cap al rec de Mirapols i després 
flanquegem la muntanya fins a Requesens. Durant aquesta etapa anem alternant trams per carretera, 
pista asfaltada, pista de terra i corriol. Els canvis de camí són freqüents, per aquest motiu cal parar 
especial atenció en els encreuaments.

Aquesta etapa ens permet descobrir la serra de l’Albera (Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera), 
un massís que separa la plana de l’Empordà de la plana del Rosselló i té el seu punt culminant al puig 
Neulós (1.257m). Les Alberes presenten una vegetació variada on destaquen especialment les suredes, 
encara que també hi podem trobar alzinars, castanyedes, rouredes, aurons, algunes fagedes i àmplies 
zones de matolls. Però aquesta etapa també ens acosta a dues construccions d’especial interès històric: 
el monestir romànic de Sant Quirze de Colera i el castell de Requesens, una construcció espectacular que 
se’ns presenta de cop i volta, i que és la protagonista durant l’últim tram de l’etapa.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Vilamaniscle 0:00h 155m 42.3753230º 3.0671739º

        Monestir de Sant Quirze de Colera 1:20h 176m 42.4156070º 3.0580379º

        Coll de la Plaja 1:55h 390m 42.4269900º 3.0492259º

        Mas Pils  2:20h 245m 42.4396060º 3.0449480º

        Trencall dels Vilars  3:25h 156m 42.4123899º 3.0108340º

        Nucli dels Vilars  3:50h 220m 42.4105789º 2.9968459º

        Coll de l’Esparreguera 4:35h 388m 42.4231070º 2.9924939º

        Coll de la Llosarda 6:20h 689m 42.4473659º 2.9830920º

        Requesens 8:30h 500m 42.4509560º 2.9387290º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

El monestir de Sant Quirze de Colera i l’església de Santa Maria.

Descobrir els paisatges de la serra de l’Albera i caminar pels seus extensos 

boscos d’alzines sureres.

L’espectacular castell de Requesens, que fou reconstruït a finals del segle XIX 
seguint els patrons neomedievals de l’època.
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MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 8:30h en total: 1:20h des del punt d’inici fins a Sant Quirze de 
Colera, 1:00h des d’aquest punt fins al Mas Pils, 1:30h des del Mas Pils fins als Vilars, 2:30h des d’aquest 
nucli fins al coll de la Llosarda i 2:10h des del coll fins a Requesens.

DESNIVELL ACUMULAT: +990m / -645m

ÈPOCA: Tot l’any. 

CARTOGRAFIA:

· Alt Empordà. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

AIGUA: Cal que en portem, durant l´etapa trobarem poques fonts o punts on aconseguir-ne. Podem apro-
visionar-nos a Vilamaniscle, 

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: 

· Bivac o pernoctació amb tenda a Requesens. Més informació: www.empordaturisme.com

· Refugi Forn de Calç: refugi obert (10 places) propietat del Centre Excursionista Empordanès; està situat a 
l´altura del castell de Requesens, 2 km abans d´arribar al nucli de Requesens. (Més informació: www.cee.cat). 

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: A Vilamaniscle hi ha una petita botiga que també disposa de servei de 
bar però no sempre és oberta. Si necessitéssim passar per alguna població, hauríem de desviar-nos fins a 
l´Espolla o continuar fins a la Jonquera des de Requesens (3:00h).

SENYALITZACIÓ SOBRE EL TERRENY I RECORREGUT: El GR 11 és un sender de llarg recorregut subjecte 
a petites modificacions per adaptar-se als canvis que es produeixen al territori, especialment en les zones 
urbanes i les seves àrees més properes. L’itinerari del GR 11 presenta molts trencalls, bifurcacions, canvis 
de camí i tipus de via diferents: corriols, pistes i trams de carretera asfaltada. La descripció del recorregut 
que presentem en aquesta guia enumera i explica tots els punts de pas i elements del recorregut que 
considerem rellevants per a poder realitzar la travessa, però no inclou un inventari exhaustiu de tots els 
trencalls i canvis de camí que hi ha. Sobre el terreny caldrà que estem atents als senyals blancs i vermells 
del GR 11 i els seguim en tot moment. També recomanem utilitzar la cartografia que ja inclou aquesta guia 
o els mapes cartogràfics que indiquem; o bé utilitzar els tracks GPS que també us oferim.

EDICIÓ DELS CONTINGUTS:  Desembre de 2015.
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Continuem l’etapa per una pista de terra que puja en direcció NO fins al coll de la Plaja (1:55h - 
390m). Des d’aquest punt, ja podem veure el creuament de camins del Mas Pils, el nostre proper ob-
jectiu. Descendim per una vall secundària i no triguem en arribar al Mas Pils (2:20h - 245m). En 
aquesta cruïlla de camins històrica, nosaltres hem de girar cap a l’esquerra (SO) i agafar la carretera de 
l’Espolla. Anem baixant suaument per aquesta via seguint el curs del riu Orlina durant uns 5 km. Final-
ment arribem al trencall dels Vilars (3:25h - 156m), on deixem la carretera de l’Espolla i agafem 
una pista que surt cap a la dreta (SO) en lleugera pujada. Fem un tram per pista de terra i un tram per 
corriol i arribem al nucli dels Vilars (3:50h - 220m).

Des dels Vilars continuem la ruta per una pista que s’enfila pel llom de la muntanya en direcció N. Fem 
algunes ziga-zagues que ens ajuden a guanyar altitud. Finalment assolim el coll de l’Esparreguera 
(4:35h - 388m). Des d’aquí gaudim de bones vistes cap al N i podem observar el tram que abordarem a 
continuació fins al coll de la Llosarda. Des del coll de l’Esparreguera continuem l’etapa flanquejant la 
muntanya en direcció O. Passem pel costat de la font de la Verna i gaudim de la preciosa sureda d’en Vinyes. 
Comencem a guanyar altitud i, quan ens trobem a l’altura del puig de la Roureda, deixem la pista i as-

Comencem la tercera etapa de la Transpirinenca a Vilamaniscle (0:00h - 155m). Sortim del poble per 
la carretera de Rabós (NO). Caminem per la carretera uns 2 km fins que arribem al trencall de la pista 
asfaltada de Sant Quirze de Colera. Comencem a ascendir molt suaument per aquesta pista asfaltada, 
que ens porta fins al monestir de Sant Quirze de Colera (1:20h - 176m). El conjunt -declarat Bé Cultu-
ral d’Interès Nacional- està integrat per diferents edificis i dependències: la basílica de Sant Quirze, el 
claustre, l’església de Santa Maria, una torre de defensa, un tros de muralla i les restes de l’antic hospital.

EL CASTELL DE REQUESENS

L’impressionant castell de Requesens es troba situat al capdamunt d’un turó des d’on es domina tota 

la regió. El castell és originari del segle XI i romangué habitat fins al segle XVI, però posteriorment 

fou abandonat. Els comtes de Peralada, propietaris del castell, el reconstruïren entre els anys 1893 i 

1899 seguint els criteris de les construccions neomedievals de l’època per convertir-lo en residència 

d’estiu. Els espectaculars elements defensius que s’hi afegiren, li donen una imatge de llegenda i 

totalment cinematogràfica. El castell es pot visitar i hi ha un bar-restaurant.

Més informació: www.castellderequesens.cat.

RECORREGUT
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de 
l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, panells, balises) que podem 
trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús 
de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a 
documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són 
efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol 
suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

cendim per un corriol. Durant aquest tram cal estar ben atents als senyals blancs i vermells del GR 11. 
Passem pel costat del cim del puig del Mig (735m) i arribem al coll de la Llosarda (6:20h - 689m). 
Les vistes des d’aquest punt són magnífiques! Veiem la serra de l’Albera amb el cim del Puig Neulós 
(1.257m), la seva màxima elevació, el massís del Canigó (2.786m), la fabulosa plana empordanesa, el golf 
de Roses, la serra de Rodes,...

Comencem el darrer tram de l’etapa. Des coll de la Llosarda descendim cap al rec de Mirapols i passem 
al vesant N del barranc. Passem pel costat de les restes del mas de Mirapols i continuem en direcció O 
per una pista que va flanquejant la muntanya. Arribem a un punt des d’on ja podem observar el monumen-
tal castell de Requesens. A poc a poc ens hi anem acostant. Uns metres abans d’assolir el coll del Castell, 
deixem enrere a la dreta el refugi del Forn de Calç, un refugi obert propietat del Centre Excursionista 
Empordanès. Deixem el castell de Requesens a la nostra esquerra i continuem uns 2 km fins que arribem 
al petit nucli de Requesens (8:30h - 500m), punt final d’aquesta tercera etapa. 
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fi ables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!


