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     Sortida  a Sant Miquel del Fai

Sant Miquel del Fai . Salt del torrent Rossinyol.

Durant el mes de gener els alumnes de 1r d'ESO van
realitzar  una  sortida  a  Sant  Miquel  del  Fai
preparada pel Departament de C. Experimentals o
de la naturalesa.

El motiu de la sortida era estudiar la geologia de la
zona,veure  les  roques,  interpretar  la  història
geològica  ,l'estudi  del  paisatge  i  les  formacions
geològiques.

Aquest itinerari geològic  i paisatgístic, es pot fer
durant qualsevol època  de l'any.

Aquest  espai  natural  s'utilitza  amb més  o  menys
intensitat  per  a  l'activitat  excursionista  i  està
marcat amb senyals blaves.

Aquest  passeig  es  pot  fer  durant  una  matinal  i
presenta un desnivell de 135 m . Amb les darreres
pluges  del  mes  de  gener  ofereix  un  paisatge
espectacular .

Si  volem podem quedar-nos a dinar a la zona de
pícnic de Sant Miquel del Fai  o bé al restaurant
que hi podem trobar. Cal pagar una p'etita entrada.
Per més informació: telèfon 938 658 008 

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI:

0:00

Riells del Fai  (300m).- A la parada de l'autobús de
l'empresa  Sagalés  (marques  blaves)  .  Sortim  pel
camí de Sant Miquel del Fai  que travessa el torrent
de  Vallderrós;  és  una  pista  planera  entre  camps
d'oliveres que, més endavant, és tancada per una
porta que cal passar i continuar fins a arribar a les
darreres cases. Un cop passada la  primera casa de
l'esquerra, agafem , a la dreta, el corriol que porta
a Sant Miquel del Fai.

0:15

Corriol de Sant Miquel del Fai (300 m).- El camí
encara conserva restes de l'antic empedrat. Quan
arribem  a  sobre  la  roca  vermella,  deixem  a  la
dreta, un petit corriol que puja la cinglera pel grau
de  l'Ollar.  Nosaltres  seguim  en  direcció  a  Sant
Miquel i a  prop del monestir passem pel costat d'un
roure  centenari  que  ha  resistit  els  incendis  que
dissortadament  han  afectat  aquesta  zona;  des
d'aqui, podem admirar el monestir i la cascada del
Tenes. Es poden fer molt bones fotografies.

0:40

Sant Miquel del Fai (435 m).- L'edifici principal és
la  casa  del  Priorat,  d'estil  gòtic,  del  segle  XV;
també , cal  destacar l'església  troglodita de Sant
Miquel del segle X i l'ermita de Sant Martí del segle
IX recentment restaurada, a més de la cascada del
riu  Tenes   i  el  salt  del  riu  Rossinyol.  També es
recomana visitar: les coves de les tosques, l'estany
de les Monges i observar els travertins.

Aquesta  ressenya  ha  estat  extreta  dels  Itineraris
pels Cingles del Bertí des de Riells del Fai  editada
per la UEC de la Vall del Tenes-(2002)


