
Puig d’Olena des de Riells del Fai 
20 de desembre de 2017 
 

Integrants: Josep Carbonell, Vicens Catafal, Pep Comas, Joan 
Corbera, Julià Llobet, Josep Martínez, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Josep Oranias, Julià Pratginestós, Ismael Porcar i la Neret, 

Josep Pous, Josep Roca,  
 

Distància: Projectada 16km amb altures 16.28 Desnivell: 522m Acumulat: 695+m 
Temps: 5,26h, Temps en moviment:4,30h  
Cotxe: 16km. Josep Carbonell, Ismael Porcar, Julià Llobet. 
 

Ens trobem a les 8 a Llerona i anem 
cap a Riells del Fai per l’Atmetlla del 
Vallès. Aparquem al pàrquing del 
restaurant Ca l’Oliveras, on prenem 
cafè i reservem taula per dinar, on 
s’hi afegiran en Comas, Corbera, 
Llobet. 
Comencem a caminar prop de les 
9h, no fa fred, ni vent, estem 
a.307m+ alçada. Prenem direcció a 
Sant Miquel del Fai, per la pista fins 
a la Madella, cinquanta minuts ja 
som a Sant Miquel, en Carbonell i 
l’Oranias es queden pel Monestir 
fent fotos . 
El grup B avui és petit, només som dos Josep Oranias i Josep Carbonell.  
Ja des de l’inici caminem al nostre ritme. A les deu arribem al Santuari de Sant Miquel, 
hem anat fent algunes fotos de pujada.  
Un cop a dalt, per la carretera de S. Feliu de Codines, ens arribem fins al Torrent de la 
Rovireta. Després tornem a Sant Miquel i seguim fins la crüilla del santuari, on fem 
una parada per esmorzar al sol, que s’agraeix. Ja són les onze. 



Anem per la carretera en direcció a 
Centelles i en arribar al nivell del Sot de 
les Taules, girem per tornar a Sant Miquel 
del Fai, passant per l’aparcament i creuant 
el Rossinyol.  
Xino xano, baixem a Riells del Fai, on hi 
arribem a les 13,15, i esperem la resta de 
companys. 
Cap a las dues arriben amb cotxe en Joan 
Corbera, Pep Comas i Julià Llobet, tots 
junts esperem la resta.   
Nosaltres seguim cap a Sant Feliu per la 
carretera i girem a l’alçada del riu Tenes, 
camí del molí de Baix, el veiem de lluny i  
seguim cap el Molí de Llobateres, que està 
en obres. Seguim cap el càmping l’Illa de 
Sant Quirze de Safaja, abans hem deixat 
enrere un important pou de glaç, creuem 
la carretera i trobem marques de GR que 
seguim un tros.  
Parem a esmorzar en un racó assolellat . 
Seguim direcció a la masia de la Rovireta, 
passem per un camí ample fins les 
instal·lacions del Col·legi de Puig d’Olena, 
girem cap a l’esquerra i pugem al cim del 
Puig d’Olena de 822m. Són quasi les 12h 
fem unes fotos de grup gaudim de les 
vistes i comencem la baixada cap a Sant 
Miquel del Fai. 
Creuem la carretera C-1413B baixem directes cap a la masia de Can Cabanyals per 
entrar a una pista asfaltada, passem prop de la Roca Gironella i mirem les vies 
d’escalada i de dret a Sant Miquel del Fai. 
Truquem al Carbonell que baixem mitja hora tard. Prop de quarts de tres arribem a 

l’aparcament de Ca l’Oliveras, 
ja ens estan esperant. Dinar de 
germanor pensant en els 
Nadals. Gaudim de la 
recuperació del genoll d’en Pep 
Comas. 
A les postres brindem pels 64 
anys de l’amic Isma.  
La propera setmana anirem a 
Tagamanent pel Bellit des d’ 
Aiguafreda.  
Sortirem a les 8h de Llerona. 
 

Text Josep Carbonell i Miquel 
Maymó 
 

Fotos Miquel Maymó i Joan 
Corbera 


