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De Riells del Fai a Sant Miquel del Fai
16 de juny de 2019
El recorregut d’avui parteix del nucli de Riells de
Fai, conjunt que pertany al municipi de Bigues i
Riells al Vallès Oriental i situant-se a una alçada de
316 metres. L’itinerari que realitzarem és molt senzill
sense cap complicació, iniciant la caminada pel
camí de la Pineda que ens portarà fins el conjunt
de Sant Miquel del Fai. Sortint dels vehicles i en
suau descens, aviat i travessant el torrent de la
Llòbrega trobarem el molí de la Pineda. El camí
continua fins arribar al costat de la riera del Tenes.
Arribem a un gran plàtan, és la font de la Pineda i
el nostre camí ens porta cap el mas de la Madella.
Portarem uns 2 km quan deixem la pista i agafem
un corriol a la nostra dreta que puja a una petita cinglera guanyant les costes de Sant Miquel i tenint
cap l’est la cinglera major de de Bertí. Aviat arribem a la faixa de roca situada sota la cinglera on es
va edificar el monestir de Sant Miquel del Fai. Hem fet un curta passejada de 3, 2 km en poc més
d’una hora.
Malauradament aquests últims mesos el conjunt arquitectònic visitable està tancat per reformes. La
Diputació de Barcelona va comprar aquest estai i està portant a terme obres d’acondicionament.
El monestir és un be cultural d’interès nacional, la màxima distinció com a monument històric, la
casa del Priorat és gòtica del segle XV, l’església romànica és del segle X i l’ermita també romànica
del segle XII, de la mateixa època que Sant Pere d’Abrera.
El priorat de Sant Miquel del Fai va ser un lloc de culte habitat per una comunitat de monjos
benedictins des del segle X al XVI. El 1832 el priorat fou abolit i el 1835 espoliat i venut, passant a
mans de particulars fins el 2017 que va ser comprat per la Diputació per a garantir la seva
conservació i ús públic.
Tornarem a Riells pel mateix camí d’anada.
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NOTES
HORA SORTIDA
ITINERARI COTXE
DISTÀNCIA COTXE
RECORREGUT
TEMPS APROX TOTAL
DESNIVELL

8 hores
LLOC DE SORTIDA
Abrera-Rubí-MolletCaldes de Montbui-Riells RUTA
del Fai
62 km anada
DINAR
Total 6.5
2 hores de marxa total
109 metres

ABRERA (centre aquàtic)
Anar i tornar pel mateix
recorregut
D’entrepà (excursió)

Cal portar calçat adient, aigua , roba apropiada al temps . Cal portar la llicència federativa 2019,
o llicencia temporal d’ 1 dia (5€) que és necessària demanar-la amb una setmana d`’antelació.

