Riells del Fai, Sant Miquel i Puig d’Olena
17 juny 2020
Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Josep Carbonell, Pep Casas, Vicens Catafal, Pep
Comas, Joan Corbera, Mercè, Font, Carme Guri, Toni Manuel, J Ma Martínez, Miquel Maymó
Josep Oranias, Tere Pintó, Ismael Porcar, Josep Pous, Josep Roca
Distància: 19,02km. Temps:6,35h. Temps en moviment:5,12h. Desnivell + :797m. Temp: 18 graus.
Cotxe: 20km. Jaume Bertran, Josep Carbonell, J Ma Martínez.
Ens trobem a les 7h del matí a l’àrea
esportiva de Corró de Vall i sortim direcció a
Riells del Fai. Aparquem al pàrquing del
restaurant Cal Oliveras.
Ens preparem i comencem a caminar a dos
quarts de nou.
Arribem a Sant Miquel del Fai gaudint del sal
d’aigua del riu Tenes. Està preciós. A dalt a
Sant Miquel la Diputació està..fent obres.
Fem un reagrupament, avui som 17 de colla,
ens fem les fotos i reprenem la marxa.
Sortim de Sant Miquel pel Pont romànic,
seguim un kilòmetre per la carretera fins a
trobar el camí del Molí de Llobateres, a la
dreta hi ha una tanca que passem. Seguim
fins a trobar un corriol de pujada, passem pel molí de Llobateres i pel segon molí. Entrem a la urbanització Les Torres,
deixem el camí i entrem al corriol de l’esquerre que ens porta al pou de glaç. Per darrere el càmping l’Illa creuem el riu
Tenes (avui no hi trobem la passera de fusta). Sortim del càmping i travessem la carretera de Sant Quirze de Safaja,

pugem per un corriol amb marques de la Matagalls Montserrat, anem bé de
temps i volem anar a esmorzar a la Rovireta. La nostra sorpresa és que s’ha
convertit en una gossera, no podem parar i esmorzem prop de l’edifici de Puigdolena.
Reprenem la caminada, passem per l’edifici de Puigdolena és el nom d’un àntic sanatori antituberculós convertit
actualment en centre d’educació especial, del terme municipal de Sant Quirze de Safaja al Moianès. Aquí hi va morir el
poeta català Màrius Torres. Parlem amb uns joves que estan esmorzant i des de la finestra ens expliquen, que estudien
i viuen a l’edifici.
Seguim per fer el cim d’avui, són quarts de dotze quan fem el cim Puig d’Olena 824m+.Amb unes bones vistes ens fem
les fotografies .
Quan reprenem el retorn baixem pel mateix camí fins el collet de Can Sants, seguim fins a la carretera la travessem i
entrem al corriol que ens porta a creuar de nou la carretera de Centelles. Baixem per un corriol que trobem a la porta
del collet de la Creu, la baixada està molt malmesa, espessa per les pluges i el confinament. Sortim a la pista que
pensem que ens portarà a la casa de Can Cabanyals. El terreny no està fressat veiem una pista ampla que serveix per
l’accés en cas d’incendi. Seguim baixant i arribem a un camí més ample, sempre intentant anar cap a Sant Miquel,
quedem tallats. Desembosquem un tros per anar baixant fins trobar la pista d’incendi. Anem un tros enrere i veiem que
la casa ha quedat avall. Trobem la referència de nou i prenem un altre trencall que ens porta al corriol fins a Can
Cabanyals i seguim fins a Sant Miquel del Fai.

Fem la baixada a bon ritme, arribem a Cal Oliveras a quarts de tres.
Una bona sortida, fem més de 19 km, molt treballats. .Anem a dinar al restaurant de Cal Oliveras. La taula fa goig..
A.les postres brindem amb cava per l’aniversari de l’Isabel i en Vicens. Molt bon tracte com sempre .
La propera setmana sortirem dijous el dimecres és festiu. Anirem al Balandrau i Fontlletera. Sortirem a les 7h del matí
de l’àrea esportiva de Corró de Vall.
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