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PUIG NEULÓS DES DE CANTALLOPS. 

PUJADA PEL COLL FORCAT I COLL DE 

PAL. BAIXADA PER COLL DE FAIG I 
RECASENS 
 

Punts de referència: * Poble de Cantallops * Torrent de la Verneda * cases de 
Requesens * Font del Còrrec de Verneda * Coll Forcat * Coll Forcadell * Coll de Pal * 
Roc dels Tres Termes * Coll del Pou * Puig Neulós * Coll de Tanyaresta * cabana de 

Tanyaresta * Coll Pregon * Coll del Faig * torrent de Coll Pregon * Forn de Calç de 
Requesens * Coll de Medàs * Poble de Cantallops 

 
Punt de partida: Poble de Cantallops, 185 metres. 
 

Horari: 7 hores i 5 minuts per tot el periple 
 

Desnivell: 1.072 metres de pujada i l’equivalent de baixada. 
 
Dificultat: Mitja - Alta 

 
Punts d’aigua: Només hi ha una font en tot el periple, la Font del Còrrec de Verneda 
 

Descripció itinerari: 0,00 h. Poble de Cantallops. 185 metres. Caldrà deixar el vehicle 
just al principi de la pista de terra o camí antic de Recasens, al final del poble. Just en 

aquest punt, quan donem l’esquena a la darrera casa, hi divisem una bifurcació. La pista 
principal, transitable per vehicles (cartell indicador) surt vers a la dreta i a la esquerra 
neix una pista secundaria que s’apropa al llit de la riera. Haurem de seguir aquesta 

segona pista. Taques grogues 
 

0,10 h. Bifurcació de pistes. Continuem pel 
brancal de la dreta que guanya desnivell. 
Taques grogues. 

 
0,20 h. Passem pel costat d’una font arranjada 

que ens queda a la nostra esquerra. El camí 
continua guanyant alçada, ara a la banda 
esquerra de les aigües de la riera.  

 
0,22 h. Bifurcació. Prenem el camí de la dreta 

que s’orienta vers al nord i es va allunyant, paulatinament, del centre de la vall per on 
discorre la torrentera. Pujarem pel camí – pista sense pèrdua possible, guanyant sempre 
alçada. Alguna que altre taca de pintura groga bastant dispersa.  

 
0,55 h. En una mena de clariana neix un camí a banda dreta en direcció est.. Fita en la 

bifurcació i alguna taca blava a l’inici del nou senderó. Es el moment d’abandonar la 
pista i prendre aquesta drecera que es dirigeix vers a l’aresta que davalla de Puig de 
Canals i que es veu, propera, vers a llevant. 
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1,00 h. Creuem un filat trencat que es el punt que 

traspassem l’aresta. Estem a uns 600 metres 
d’alçada. Seguim el senderó vers a l’est.  

 
1,01 h. Un camí més ample prové per la nostra 
dreta i es fon amb el senderó pel qual provenim 

nosaltres. Seguim la senda vers a l’est, que ara es 
ample i força evident. 

 
1,10 h. El camí va  parar a una ample pista que justament en l’unió descriu un marcat 
revolt. Prenem la pista vers a la dreta en sentit descendent. Marques de G.R. (G.R. 11).  

 
1,15 h. Creuem el Torrent de la Verneda, seguim per l’ample pista sense pèrdua vers a 

llevant, perdent alçada de manera gairebé insensible. 
 
1,30 h. Bifurcació amb cartell indicador. Estem a les proximitats de l’agrupament de 

cases de Requesens. Estem, aproximadament, a uns 500 metres d’alçada. Sense 
necessitat d’arribar al nucli de les edificacions, prenem el corriol que puja en diagonal 

vers a l’esquerra. En aquets punt abandonem les marques de G.R. El camí per qual 
pugem te taques grogues.  
 

1,39 h. Un camí neix a la nostra dreta. L’obviarem per continuar pujant alçada en 
diagonal pel camí mes ample. Taques grogues.  

 
1,55 h. Clariana en mig del bosc. Aquí acaba la roureda i comença la fageda. Caldrà 
seguir pel corriol que continua guanyant alçada vers al nord. Evident, taques gorgues. 

 
2,05 h. Font del Còrrec de Verneda, que resta a ma esquerra. Continuem pujant pel 

camí que fa ziga zagues, sempre vers al N, amb tendència al N.O.  
 
2,12 h. Bifurcació. Prenem el camí que puja de manera directa a la nostra dreta, tot 

seguint les marques de pintura. 
 

2,20 h. Coll Forcat. 820 metres. Passem per sobre d’un tancat de fusta. En aquest punt 
tornem a trobar marques de G.R. Cartell indicador. Prenem el corriol que surt vers a 
llevant tot discorrent per vegetació baixa i fent el seu traçat en diagonal ascendent pel 

vessant nord del Puig Pinyer. 
 

2,32 h. Collet en mig del bosc, es el Coll Forcadell. Continuem el corriol amb marques 
de G.R. vers al N.E., pujant primer pel costat esquerra de l’aresta i després a ple llom, 
quan el terreny obert substitueix el bosc. Quan hi som a la zona oberta tindrem un filat a 

la nostra dreta de manera constant i passarem 
per dalt de l’anomena’t Puig de les Colladetes, 

981 metres, el qual, en veritat, es una cota 
gairebé inapreciable. 
 

2,50 h. Coll de Pal. Amplíssima depressió poc 
marcada en mig del cordal de pujada, més enllà 

del coll ens tornem a endinsar en el bosc de 
fageda. Corriol marcat i marques de G.R. 
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3,10 h. Roc dels Tres Termes. 1.128 metres. Ho trobem una caseta i una pista més 
ample que davalla de manera suau vers a l’est. Marques de G.R.  

 
3,13 h. Anem a parar a una pista asfaltada. Cartell indicador al ser un punt de sortida de 
diversos camins. Nosaltres continuarem uns quans metres per la pista asfaltada en sentit 

ascendent, o sigui, vers a l’est. 
 

3,22 h. Coll del Pou, a tocar de l’asfalt. Una tanca de fusta ens ajuda a localitzar el punt 
correcte on es troba aquest poc marcat 
coll. Caldrà abandonar l’asfalt i pujar 

pel corriol marcat amb taques de G.R. 
que va pel fil herbós de l’ample aresta 

final del cim. Les immenses antenes 
del punt culminant ja son ben visibles.  
 

3,40 h. Cim del Puig Neulós, 1.257 
metres. Punt culminant de l’excursió i 

dels “Pirineus Marítims”. Bones vistes 
panoràmiques sobre les muntanyes de 
la Garrotxa, Canigó i Serra de Madrés 

a ponent, el cap de Creus vers a llevant i la plana de Rosselló al nord amb la ciutat de 
Perpinyà. Al cim hi ha una curiosa fita amb forma de menhir, una horrible caseta de 

formigó i unes immenses antenes de telecomunicacions. Davallarem pel marge sud del 
tancat de les antenes, on trobarem l’ample camí amb marques de G,R. Que perd alçada 
de manera decidida vers al S.E. 

 
3,52 h. Cartell indicador. Unió de camins. De la nostra dreta prové un corriol que neix 

al Coll del Pou i que flanqueja pel vessant sud del cim, evitant pujar al punt més alt. 
Continuarem el nostre descens a ple llom vers al S.E.  
 

4,02 h. Coll de Tanyaresta, als pocs metres hi trobem la cabana de Tanyaresta, de 
lliure accés, amb lliteres, llar de foc, taula i cadires de ferro i capacitat per unes 10 

persones. Llàstima que totes les parets estiguin guixades i brutes. Continuem pel corriol 
amb marques de G.R. que discorre pel mig de bosc de fageda al marge esquerra del fil 
de l’aresta, a pocs metres per sota d’aquesta.   

 
4,12 h. La senda fa un traçat en forma d’esquadra per pujar vers al fil del llom que resta 

a la nostra dreta. Estem al Coll Pregon. A partir d’aquest punt continuarem pel propi 
llom del cordal, vers al S.E., seguint les indicacions de pintura del G.R.  
 

4,25 h. Coll del Faig. Rètol indicador. Es el moment d’abandonar el cordal i el camí 
amb marques de G.R. Creuem el llom per situar-nos al vessant S.O. i pararem especial 

atenció a les marques de pintura grogues, ja que l’inici de la senda de baixada es un xic 
perdedora. El corriol baixa de manera ràpida i decidida pel mig del bosc de fageda. 
Gràcies al fet de que està molt ben indicat no ens perdrem.  

 
4,35 h. Creuem una pista abandonada de manera transversal. El camí continua davallant 

de manera accentuada. Taques grogues. 
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4,42 h. El camí arriba a un revolt d’una nova 

pista, però tal com arriba l’abandona per 
continuar davallant en línia recta a l’esquerra de 

l’esmentat revolt. Continua la baixada 
pronunciada. Taques grogues. 
 

5,00 h. Creuem de manera transversal una nova 
pista. El camí continua perdent alçada.  

 
5,02 h. Traspassem un rierol sec. Continuem baixant per la vall seguint el corriol amb 
taques grogues. 

 
5,05 h. Arribem a una caseta des de la qual surt la surgència d’un rierol. El camí segueix 

a prop de les aigües pel marge esquerra de les mateixes.  
 
5,15 h. Bifurcació. Prenem el corriol de la dreta que torna a perdre alçada de manera 

decidida, apropant-nos de nou al marge de les aigües.  
 

5,20 h. Ja hi som de nou al costat del rierol. Anem pel marge esquerra per una mena de 
canal de rec abandonada. Secció bastant horitzontal. Taques grogues.  
 

5,27 h. Bifurcació de camins al costat del riu. Divisarem davant nostre uns troncs a 
forma de pont. No caldrà creuar les aigües, sinó seguir la branca que davalla pel costat 

esquerra de les aigües. Aquest tram es un xic perdedor, taques grogues i fites.  
 
5,35 h. Anem a parar a una pista que seguirem vers a la nostra dreta en direcció N.O. 

Tan bon punt arribem a la pista haurem de creuar, sense l’ajuda de cap pont, les aigües 
del torrent de Coll Pregon. A partir d’aquest punt tornem a coincidir amb les taques 

del G.R. 11. 
 
5,42 h. Unió de pistes. Una de nova prové per sobre nostre des de la nostra dreta. 

Seguim la pista principal vers a l’oest. Marques de G.R.  
 

5,48 h. Forn de Calç de Requesens. La pista s’uneix a una de més important que es la 
que facilita l’accés amb vehicles fins a l’agregat de cases de Requesens, que resta tan 
sols a pocs metres de distància pista amunt. No obstant, per retornar, ens caldrà seguir la 

pista gran en sentit descendent, sense pèrdua possible. Cartell indicador.  
 

5,52 h. Bifurcació de pistes. Obviem el brancal de l’esquerra i seguim tot recte vers al 
O-S.O. Estem a 390 metres d’alçada, la cota més baixa durant la travessa de la vall de 
Requesens. Al poc passem per davant de unes runes que resten a ma esquerra. Taques 

gorgues. 
 

6,05 h. Un corriol surt a ma esquerra de la pista principal i per ell van les marques 
grogues. Es tracta d’una drecera que no ens farà guanyar temps. El més pràctic i 
còmode es continuar per la pista principal.  

 
6,20 h. Un corriol ascendent amb un cartell indicador surt a ma dreta de la pista. Aquest 

tram de drecera si que val la pena aprofitar-ho, travessem un tram de bosc per un bonic 
corriol que va uns metres per sobre la pista. 
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6,32 h. El corriol davalla i va a morir de nou a la pista principal. Seguim la mateixa vers 
a la dreta en direcció sud. 

 
6,35 h. Coll de Medàs. 390 metres. Creuem 
una tanca situada a la pista. Cal obrir i 

trancat la llarga porta que s’utilitza per 
evitar la fugida del bestiar que pastura a la 

vall. Just al propi coll trobem a l’esquerra en 
diagonal un corriol molt ben marcat que 
perd alçada vers al O-S.O., un rètol ens 

indica que es el camí per baixar a peu a 
Cantallops. La senda no te pèrdua. Taques 

grogues. 
 
6,40 h. Clariana al bosc amb unió de camins. Seguim la branca de la dreta vers a l’oest. 

El poble ja es ben visible. 
 

6,55 h. Unió de camins. Un corriol s’uneix al nostre des de la nostra dreta i continuarem 
pel camí ample descendent que resulta ser l’unió de tots dos i que continua vers a l’oest.  
 

7,00 h. Arribem a les primeres cases del poble de Cantallops. Seguim pels carrers 
anirem a buscar l’indret on hem aparcat el vehicle.  

 
7,05 h. Poble de Cantallops. 185 metres.  Principi de la pista de terra o camí antic de 
Recasens 

 


