
Turó de les Onze Hores des de Riells del Fai 
24 de març 2021 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, J Ma Martínez, Miquel 

Maymó, Ferran Mur, Josep Roca. 

Distància: 14,10km Temps: 5,58h Temps en moviment: 3,41h Desnivell:660m+ Temp: 

7graus Cotxes: 24km Josep Roca, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó. 

Ens trobem a les set, sortim direcció a Riells del 

Fai, aparquem a Can Oliveres, ja són quarts de 

vuit, fa fresca i el dia és molt clar.  

Avui portem un convidat, en Ferran Mur, de Sant 

Feliu de Codines, candidat a Ginester. 

Sortim de Riells, direcció a Can Quintanes, 

encarats al Puiggraciós. 

A l’arribar a prop de la casa, deixem la pista 

ampla i ens endinsem per un camí estret, deixem 

el camí un parell de kilòmetres més endavant , 

girem a l’esquerre per un corriol força dret i 

aixaragallat fins el coll de Can Tripeta. Aquí 

trobem la pista ampla que ve de Puiggraciòs. 

Girem a l’esquerra per la cinglera, fins la cruïlla abans de Can Mestret, ja planejant cap el cim 

d’avui. Veiem a la llunyania el Clascà.  

Anem per un corriol just per la cinglera, amb unes vistes espectaculars.  

Arribem al cim a tres quarts d’onze Turó de les Onze Hores (666m+) esmorzem i guadim 

d’unes vistes fantàstiques, el dia és espectacular, fa un dia d’estiu. No tenim pressa per marxar.  

Ens fem la foto de grup. Tristament reivindicativa, recordem els nostres presos polítics i exiliats. 

AMNISTIA. 

El Turó de les Onze Hores, també anomenat Castell d’en Bes, és un turó de 666,2 metres 

d’altitud dels Cingles de Bertí  situat als termes municipals de Bigues i Riells, el cim 

pertany a Sant Quirze de Safaja. Interpretació toponímica popular de la que es desconeix 

l’origen del Turó de les Onze Hores que afirma que aquest nom es deu perquè és il-luminat 

pel sol a les onze del matí, hora solar.  

  Turó de les Onze Hores 



Reprenem la tornada i practicament tot és baixada, tornem enrere quasi fins la cruilla de Can 

Mestret, just abans d’arribar-hi prenem el corriol de la dreta, marcat amb pedrots, baixem pel 

grau Mercader, molt endreçat i ben senyalizat, anem baixant direcció al Turó Roig, hi ha un fort 

descens, a la nostra esquena hi tenim el Turó de les Onze Hores.  

Arribem a Riells i passem a prop de l’església, parem al petit cementiri, en Roca hi fa una visita. 

i nosaltres seguim cap el restaurant. 

Arribem a Can Oliveres a quarts de dues. Una matinal ben aprofitada És un privilegi poder sortir 

entre setmana.  

La propera setmana no sortirem. El dia 7 d’abril anirem a Coll de Poses, Sant Julià, El Munt, i 

castell de Sant Miquel. 

Sortirem a les 7h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Munt. 

 

 
Fotografies:Joan Corbera 

Text: Miquel Maymó Cirera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


