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Sant Miquel per la Font dels Sarradells
Passejada per l'obaga de la vall, agafant alçada fins la punta de Sant
Miquel.

Tot remuntant la vessant més fresca i frondosa de la vall, el recorregut guanya
ràpidament alçada per portar-nos per alguns dels millors miradors del poble i del
monestir.
La passejada transcorre per pista de terra majoritàriament i fa un enllaç per un
pedregós corriol sense dificultat.

Descripció
Sortim del poble tot travessant l'exigua riera del Maldanell que dóna vida a una bona
escampada d'horts. De seguida, un camí asfaltat s'enfila muntanya amunt fins arribar
al celler de la cooperativa Olivera, on cal fer atenció per poder prendre un corriol
amagat a dreta de la pista i que ens portarà fins la font dels Sarradells. Aquí la
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temperatura és uns quants graus més baixa.
Continuarem pel mateix corriol i de seguida tornem a desembocar a la pista anterior
que ens conduirà fins a la carena de la serra, fent cim a la punta de Sant Miquel. Des
d'aquí, la pista s'allunya tot planejant en direcció a llevant per un bosc de pins.
Abans de creuar la carretera que va als Omells, ens desviarem a mà esquerra i
retornarem a Vallbona per una bonica senda custodiada per roures i aurons que a la
tardor s'inflamen de vermells i de taronges. Estem trepitjant un dels camins de Sant
Jaume que vénen de Poblet.

Quan fer-la
L'excursió transcorre per la vessant més ombrívola de la vall i per tant és una bona
opció per escapar de la calor de l'estiu. No obstant això, tota l'època de l'any és bona
i en particular a la tardor, quan la vessant queda esquitxada d'ocres i vermells dels
arbres caducifolis.
A la tarda i al capvespre, com que l'excursió ens allunya en direcció est, és quan el
poble ens apareixerà, de tornada, més romànticament tocat per la posta de sol.

En què fixar-nos
Quan creuem el celler de l'Olivera convé treure el cap i preguntar pels horaris de les
visites i tastos. L'experiència s'ho val.
La font dels Sarradells és un magnífic racó ombrívol on refrescar-se a l'estiu i és, molt
probablement, el brollador amb l'aigua més gustosa i fresca de la vall.
Arribats a Sant Miquel les vistes són glorioses : no només de cara al poble i al
monestir sinó en direcció oposada, cap on s'atalaia una fantàstica postal de
l'ordenada agricultura en marges d'aquesta serra. Pels amants de l'arqueologia, al
cim de Sant Miquel s'hi troben els fonaments d'una antiga ermita.
Tornarem pel fons de la vall, resseguint el llit del riu Maldanell, amb la preciosa
panoràmica del monestir, els seus dos campanars, els absis carrats de l'església, els
seus horts envoltant-lo i l'allargassada forma de la Raval del poble.
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