Riells – Ullar – Onyó – St. Miquel del Fai
16 de desembre de 2009
Integrants: Miquel Bramona, Ricard Caussa, Pep Comas, Joan
Corbera, Josep Maria Farnés, Ismael Porcar, Josep Oranias,
Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: 9’60 Km. amb altures 10 Km. Temps 4,15 h.
Desnivells: total 490 m. Acumulat 538 m.–Cotxe:40 Km. Joan Corbera i Ismael Porcar
Sortim dels Gorgs a les vuit i
mitja. S’ha quedat sense
bateria el cotxe habitual i en
Joan Corbera amb el seu cotxe
l’ha substituït. Reculem per
agafar la carretera de Llerona a
l’Ametlla. Seguim cap a Bigues
i a Riells aparquem al centre
del poble. A partir d’aquí
comencem a les 8’50 h. l’asc
ens cap als Cingles del Bertí.
Seguim una ruta marcada amb

un vermell descolorit que puja directa cap el cingles.
Aquesta segueix en direcció sant Miquel del Fai.
Quan constatem que no puja als cingles, reculem i
seguim amunt. Al cap d’una estona en Joan Corbera
i en Ricard Caussa decideixen tornar i ens explicaran
que segueixen aquest camí que havíem comentat i
que els porta a cinc cents metres de Sant Miquel del
Fai. La resta segueix pujant cap als cingles. El camí
és similar, i fins i tot millor, del que havíem fet
segueix directe. Aviat trobem un camí (el GR-5) que
porta de Sant Pere del Bertí a Sant Miquel del Fai,
que en Pep Comas havia previst com a alternativa
més fàcil pels que preferien escurçar l’excursió.
Quan arribem dalt la cinglera ens arribem a ca l’Ullar,
un casalot abandonat. Pugem pel darrera la casa per
la Punta del Cèntim, per dirigir-nos a l’Onyó, on hi
esmorzem a les 11’15 h. Després seguim per un
camí que baixa molt directe i amb grans bloc de
pedra fins el camí (el GR-5) que en direcció contrària
ens portaria a sant Pere de Bertí. En aquest indret
rebem la trucada que els dos companys han arribat a
l’aparcament. Travessem el riu Rossinyol i arribem a
Sant Miquel del Fai. Agafem sense parar la baixada,
convertida en una pista que tot passejant en porta a
la 1’10 h. al punt d’origen.

Retrobats anem a dinar a Cal Sabater, tal com ens han recomanat. A la taula s’hi
afegeix en Josep Carbonell. Ambient agradable i ens hi trobem molt ben acollits.
A la sobretaula es decideix que la propera setmana anirem als volcans de la Garrotxa.
Sortirem dels Gorgs a les 7 del matí.
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