Puig d’Olena des de Riells del Fai
30 de desembre de 2013
Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Josep M. Farnés,
Miquel Maymó, Jaume Muntan, Albert, Carles i Ismael Porcar (i la
Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 15,66 Km i amb altures 15’87 Km. Temps 5’13 Desnivells: 508 m.
Acumulat: 581 m. Cotxe: 20 Km. Josep Carbonell, Miquel Maymó i Ismael Porcar
Avui s’ha improvisat una sortida
extra. Ens trobem a Llerona a les 8 i
anem a Riells del Fai.. Aparquem al
centre del poble i decidim pujar al
Puig d’Olena. Arrenquem cap a Sant
Miquel del Fai a 2/4 de 9. Fa fred i el
vent es fa sentir i ens hem d’abrigar.
Avancem pel camí que passa prop
de la Pineda i la Madella. Arribem a
Sant Miquel a les 9 i ¼. Portem un
ritme accelerat. Travessem el pont
del riu Rossinyol i avancem
paral·lels a la
riera Tenes que
travessem per la
carretera
i
passem pel molí
de les Llobateres
i més endavant
pel pou de glaç.
Avancem
pel
costat esquerra
del càmping L’Illa.
En arribar a la
carretera fem una
parada a 2/4 d’11.
Tot seguit pugem
per un corriol
marcat
amb
senyals verdes i
vermelles de la
marxa MatagallsMontserrat.
En
arribar
a
la
Rovireta parem a
esmorzar a les 11
h, després de
telefonar al grup
més avançat que
havia passat de
llarg.
Després
avancem cap a
l’antic sanatori de
Puigolena,
actualment centre
educatiu. Després
pugem fins al cim

del Puig d’Olena (823 m) on
hi arribem a les 12 del
migdia. Quan reprenem el
retorn baixem pel mateix
camí fins al collet de Can
Sants i seguim fins a la
carretera, que travessem al
collet de la Creu del Serrà,
al costat de la capella de la
Mare de Déu de la
Providència. Baixem per un
corriol fins a Can Cabanyals
on seguim fins a Sant
Miquel on hi arribem a la 1 i
retornem pel mateix camí
d’anada. A ¾ de 2 decidim
anar a restaurant la Parada,
on decidim dinar-hi. En Pep
Comas se’ns incorpora a la
taula i celebrem el bon estat
de salut del Jaume Muntan
que ha complert 80 anys el
passat 28 de novembre. Es
manté la proposta d’anar el
proper 8 de gener al Castell
de Montgrí. Sortirem a 2/4
de 8 del Ramassar.
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