
2a Caminada Popular (30/03/2008) 
Puig Artigues i Remençà 

 
 
0.00 hores  Plaça de Corts. Sortim de la plaça en direccio a cal Nen i després a la 

barraca de cal Sord. Seguim l’antiga carretera vella que portava a 
Camós. 

0.10 hores Deixem la carretera vella, per seguir tota vora de camp i atrevessar fins 
a l’altre carretera que voreja el matamors. Una vegada a la carretera 
seguim a l’esquerre. 

0.13 hores Trobem un baixant ampla que en portaria al riu Matamors, seguirem un 
camí que costa més de distingir que ens portarà paral·lel a la carretera i 
ens pemetrà veure a la nostra esquerre una sèrie de caus de teixons, 
conills i altres bestioles. El camí baixa fins el riu i llavors torna a pujar 
a la pista. 

0.23 hores Cruïlla que separa Camós de Corts. Seguim per l’antiga carretera tot 
deixant la barraca d’en Janet a l’esquerre i més endavant la bassa d’en 
Candell a la dreta. 

0.35 hores  Can Candell. Cruïlla a l’entrada de Camós, a la dreta ens portaria al 
veïnat del Salt Dalmau, recte ens portaria a Camós passant per cal 
Ferrer. Seguim cap a l’esquerre i de les dues pistes que hi ha, seguim la 
de més a l’esquerre.  

0.42 hores  Cal Santu. Actualment convertida en casa rural. Agafem carretera de 
l’esquerre que posa prohibit el pas amb una cadena. 
Deixem el corral de cal Santu a l’esquerre i una vegada s’ha acabat el 
bosc seguim una carretera que va pel mig dels camps. Ens trobem en 
els camps de l’Artiga. 
La pista s’acaba i seguim per camí algunes vegades, o pel costat dels 
camps altres, fins a arribar al riu Remençà. 
Ja molt a prop del Remençà trobem l’antiga font de can Manela (avui 
enterrada) i un antic pou en molt mal estat (ja que no està tapat i que és 
un perill evident)  

1.01 hores Passera del Remençà . Seguim carretera que ens portarà a can Padrès. 
Seguim a la dreta per carretera asfaltada, fins just després de can 
Manela. Trencall esquerre seguint carretera que passa pel costat del 
camp de perers i que el cap d’uns 100m es posa a dins del bosc. 

1.15 hores Al final del bosc arribarem al Puig Artigues. Sortim darrera ca 
l’Espígol, a prop de can Met i cal Sastre. 

  Aquests camps reben el nom, entre la gent més gran, del Melitrau. 
Seguim vorejant la propietat de can Pessebre, fins passar-hi pel portal 
d’entrada. 

1.33 hores Can Pallot. La millor vista de la caminada. Es veu una molt bona 
panoràmica del Pirineu, massís del Canigó, el Mont, el Bassegoda, el 
Comanegra, Rocacorba...  
Seguim la pista de baixada, tot passant per cal Menut primer i llavors 
deixant can Franc a la dreta. 

1.58 hores Cruïlla. La pista terrera que seguim es creua amb la carretera que ve del 
polígon industrial. A l’esquerre aniriem cap a Camós seguirem cap a la 
dreta com si anéssim al poligon. 



2.00 hores Antic rentador del Remençà. Estem al pont abans de la rotonda del 
polígon. 
Pugem per can Ballau i tornem a entrar al poble de Corts. 

2.10 hores Plaça de Corts. 
 


