Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Puig Neulós (1259 mts.) i Les Alberes

Data: 22-01-17

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

2H

2H + 3H sense comptar parades

Grau de dificultat: MITJA/FACIL

Desnivell: +628 metres en 14 km

Responsables i telèfon de contacte: Santi Mundí Tel. 600576284
Horari:
Sortim a les 7h de La Quintana, Arribada a les 8:30 a Le Perthus des d’on agafem una
carretereta fins a St. Martin d’Albère i deixem el cotxe a el aparcament del Xalet de
l’Albère situat a el Coll de L’Ouillat (938m) a les 9h.
La idea es fer en primer lloc el Puig Neulós (1259m), tornar a el coll de ‘Ullat on hi ha els
cotxes i a continuació qui vulgui fer el Puig de Sant Cristau (1015m) arribant sobre les
16h a el punt de partida
Material:
La alçada es poca però pot fer molt de vent i es gener, millor anar ben equipats pel fred,
sempre podrem deixar coses al cotxe si el dia es bo.
Botes de mitja canya, hi ha algun tros força pedregós
Portar esmorzar, dinar i beure encara que hi ha un parell de fonts durant el recorregut.
No esta de més com a mesura de seguretat portar els frontals
Itinerari:
1. Sortim del Coll de l’Ullat i directament comencem una forta pujada per un caminet
dins el bosc fins el Roc Furiós. A partir d’aquí anem carenant, ens desviem una
mica per veure un magnífic pou de glaç i arribem al Puig Neulós, totalment ocupat
per antenes, baixant pràcticament pel mateix lloc on hem pujat.
Si anéssim molt be d’horaris i el temps acompanyes podríem allargar aquest
recorregut en un altre parell d’hores pujant pel Coll de Pou ( + 5km + 300m
desnivell)
2. Novament des del coll, per un bonic caminet pugem fins el Puig de L’Orella (1022)
des d’on ja es veu el cim, baixem fins al Coll de Sant Joan i per una suau pista
arribem a el Coll de la Font on agafem un costerut corriol fins a el Puig de Sant

Cristau on hi ha un cuidat refugi lliure, des de aquí baixem novament a la font i per
la pista arribarem novament a els cotxes.

Nº assistents: 16

Valoració: Pou de glaç molt ben conservat, paisatge blanc i
núvols de neu, vistes del Rosselló i l’Alt Empordà. Dia gèlid.

