
L’Onyó, l’Ullar i Sant Miquel del Fai des de Riells 
23 de desembre de 2015 
 
Integrants: Vicens Catafal,  Pep Comas, Joan Corbera, Miquel 
Maymó, Manel Molina, Julià Pratginestós, Ismael Porcar i la 
Neret, Josep Roca, Salvador Vilà.  
 
Distància:  Projectada 10,45 km amb altures 10,50. Temps: 

4,45 h  Desnivells: 471 m acumulat: 533 m  Cotxe:  23 km. Ismael Porcar i Josep Roca. 
 
Sortim de Llerona a les 8 direcció 
l’Ametlla, Bigues i Riells aparquem al 
reservat de Can Oliveras. Decidim que 
pujarem al grau de l’Ullar i cap Sant 
Miquel. Iniciem la caminada a les 8,40 h 

amb direcció a la font Fresca. Deixem la 
urbanització per agafar el GR-5 i anar 
pujant per les costes d’en Batlle. La 
pujada és dreta, però curta, alguns ja 
rebufen, a l’arribar a dalt continuem fins 
arribar a la masia de l’Ullar. Fa un dia 
esplèndid de sol i bona temperatura. 
Seguim pujant fins al pla del Lledoner, 
l’alçada màxima que fem avui és 775 m. Ens dirigim ja planejant cap a la casa de l’Onyó 
on esmorzem ja són les 11,05 h. L’amic Vicens porta ametllons torrats i tots en gaudim i 
en fem un tast, són senzillament exquisits.  



Iniciem la baixada cap a Sant Miquel amb unes vistes impressionats és tot el paisatge 
molt aeri, baixada molt tècnica vigilant les relliscades, per sort ha anat tot molt bé.  
Reagrupament a Sant Miquel, estem completament sols és senzillament  fantàstic. A les 
12,45 h iniciem el descens cap a Riells, al Roure gros, fem algunes fotos de record. 
Arribem a Riells a 13,30 h i decidim dinar a Can Oliveras. 
Bon preu, bona taula i el menjar correcte.  
La propera setmana anirem a Rocacorba  ens trobarem a  les 7 a Llerona . 
Aquests  són dies de tranquil·litat i recolliment.  
Bones Festes de Nadal !!! 
Salut per tots.                                 Text: Miquel Maymó     Fotografies: Joan Corbera 


