
Puig d’Olena des de Riells del Fai  
29 de desembre de 2014  
 

Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel 
Maymó, Manel Molina, Josep Oranias, Julià Pratginestós, Josep 
Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 

 
Distància: Projectada 16’01 i amb altures 16’12 Km. Temps: 5’21 hores. Desnivells: 
520 m. Acumulat:   582 m.  Cotxe:. 17 Km. Miquel Maymó i Josep Roca 
 
Ens trobem a les 8 a Llerona i anem 
cap a Riells del Fai per l’Ametlla del 
Vallès. Aparquem al centre del poble 
per pujar al Puig d’Olena. El fort vent 
ens obliga a equipar-nos pel fred. A 2/4 
de 9 iniciem la marxa per la carretera 
que deixa a la nostra esquerra la 
Pineda i la Madella. Pugem pel camí 
que ens indica Sant Miquel del Fai i 
amb un ritme accelerat hi arribem a les 
9 i ¼. 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. Travessem per una passera gebrada el riu Tenes i creuem 



la carretera. Pugem per un 
corriol fins agafar la carretera 

que ens porta a la Rovireta on prop de les 11 parem a esmorzar. Arrenquem fins al 
Col·legi de Puig d’Olena (antic sanatori antituberculós de Puigdolena) i ens arribem al 
mirador. Reculem per pujar al cim del Puig d’Olena (823’4 m) i a ¾ de 12 ens retratem al 
costat d’un capelleta. 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 pel costat del riu Rossinyol. Retornem pel 

mateix camí d’anada i arribem als cotxes a ¾ 
de 2. Tornem a trobar l’aire fred acanalat del 
principi de l’excursió.. Ens retrobem amb en 
Pep Comas i en Josep Carbonell. Junts anem 
a dinar a la Sala de Can Sabater. A la 
sobretaula decidim que la propera setmana 
anirem a Montserrat pel Canal de la Llum. 
Sortirem de Can Vivenç de Palou a les 7.  
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