
PR-C 65

Recorregut per una ruta circular molt atractiva per l’existència de la Font
Vella i altres indrets d’interès paisatgístic i històric. Excursió apta per a tots
els públics.

sant el bosc i després voreja uns camps
de conreu. Deixem tots els camins que
trobem a la dreta. Arribem a la Font Vella
del poble de Montblanquet.

5,700 Seguim pel camí fins arribar al
poble de Montblanquet. Seguim direcció
els Omells.

6,000 Baixem un tram per la pista LV-
2338 fins a trobar la propera cruïlla. Pal
indicador a peu de carretera.

6,200 Una vegada aquí hi ha dues
opcions:

a) Agafar la pista LV-2338 fins
              arribar als Omells. Punt final 
              de la ruta.

              b) O bé deixar la pista LV-2338
              i pujar pel camí de la dreta, 
              direcció Vallbona de les 
              Monges GR-175, fins a trobar
              la propera bifurcació.

LA RUTA
DELS OMELLS

Distància: 11 km
Temps:  2 h 45 min a peu
Desnivell:  + 131 m

Km 0 Sortim del poble dels Omells de
na Gaia.

0,500 Agafem un camí que surt entre
la cruïlla de les carreteres L-232 i la
LV-2338 (que és la que ens portaria a
Montblanquet). Pal indicador...........

0,900 Deixem el camí de la dreta, que
condueix cap al Fondo dels Ràfols, i
seguim recte per un petit pendent. Pal
indicador.

1,500 Seguim vorejant la part alta dels
Diumenges, entre el bosc i uns camps
de conreu. Pal indicador...............
(El camí de la dreta ens portaria al
tossal de la Punta de l’Aguda, 691 m).

2,100 Trobem una cruïlla, deixem el
camí de la dreta que també porta a la
Punta de l’Aguda pel cantó oest.........

2,600 Cruïlla. Pal indicador. Girem a
la dreta.

4,200 Deixem el camí que portàvem
i agafem el de l’esquerra. Pal indicador.
Seguim aquest camí que puja traves-
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ELS OMELLS DE NA GAIA:
• ESGLÉSIA DE STA. MARIA, s. XVIII.......
• CABANA AMB VOLTA DE CANÓ.............
• ESTELES DISCOÏDALS D’ESTIL GÒTIC,
s. XIV-XV.

MONTBLANQUET:
• ESGLÉSIA DE ST. ANDREU, romànica
s. XII.
• ZONA DE DESCANS DE LA FONT
VELLA.
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Si hem optat per l’opció b, al quilòmetre
7,000 deixem el camí de la dreta per
agafar el de l’esquerra, direcció als
Omells de na Gaia. Pal indicador.      .

9,700 Arribem a l’últim pal indicador,
baixem per aquest camí fins arribar un
altre cop a la carretera LV-2338 i seguim
fins al poble dels Omells.

11,000 Arribem als Omells de na Gaia.
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