Riells, St. Miquel del Fai, Onyó i Ullar
16 d’abril de 2014
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Josep M. Farnés, Miquel
Maymó, Josep Oranias, Josep Roca i Josep Rodri
Distància: Projectada 10’03 Km i amb altures 10’20 Km. Temps
4’30 Desnivells: 471 m. Acumulat: 533 m. Cotxe:. 23 Km. Miquel Maymó, i Josep
Roca
Sortim dels Gorgs a les vuit.
Reculem per agafar la carretera
de Llerona a l’Ametlla. Seguim
cap a Bigues i a Riells aparquem
al centre del poble. Després dels
cafès a Can Oliveras s’opta per
una ruta pels cingles que havíem
fet el 16 de desembre de 2009,
però en direcció contraria.
Comencem a caminar a 2/4 de 9
tocats. Avancem per la carretera
que deixa la Pineda a la nostra
esquerra. Passem per la Madella
i pugem per les costes de Sant
Miquel, amb diverses parades als
seus miradors. A 2/4 de 10 arribem a Sant Miquel del Fai i passem per Serrat de l’Onyó.
En arribar a la casa hi trobem uns joves cuinant el seu esmorzar. Nosaltres a les
10’37,fem el mateix una mica més amunt. Quan arrenquem de nou seguim la pista que
segueix el GR-5 i ens porta al Pla del Lledoner. Els 775 m esdevenen el punt més alt de
la sortida. Iniciem el descens per darrera del Turó de l’Onyó fins al Collet de l’Ullar.
Continuem fins a la masia de l’Ullar que està en plena restauració. Seguim pel Turó de

l’Ullar i anem a buscar el camí que va de Sant
Miquel a la Font Fresca, que seguim i baixem pel
grauet de l’Ullar. Deixem a la nostra dreta la
singular roca del Paller del Boll per baixar fins a
la urbanització de Vallderrós. Arribats a la
civilització seguim fins a l’aparcament. Hi arribem
a la 13’08. Ens ha fet un dia esplèndid que s’ha
vist enterbolit per la calitja. Anem a dinar a la
Parada de Riells. A la sobretaula decidim que la
propera setmana anem al Costabona. Sortirem a
les 7 dels Gorcs.
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