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Oci

Marxa Passeig de la Vall del 
Tenes

Com cada any a l'inici de la tardor, el passat dia 3 
d'octubre, es va realitzar la XXX edició de la Marxa 
Passeig  de  la  Vall  del  Tenes,  una  activitat  de 
cultura i lleure molt engrescadora i gratificant, que 
cada edició té més participants. 

És una activitat organitzada per la UEC de la Vall 
del  Tenes,  que  es  preocupa  de  preparar  tot 
l'itinerari,  senyalitzar-lo,  preparar  la  informació, 
fer les inscripcions i el seguiment de la marxa, des 
de l'inici fins a la finalització. (Entre d'altres coses 
els refrigeris que es fan al llarg del trajecte).

Itinerari:

El lloc de partida i arribada és la Plaça de l'Església 
de Riells  del Fai.  La distància entre els punts de 
partida i  arribada va ser de 15 km, serpentejant 
per  diferents  indrets  de  les  Cingleres  de  Bertí, 
superant  un  desnivell  de  500  metres,  per 
finalment, arribar i passejar pel  Clascar dalt de les 
cingleres. 

Alguns  dels  indrets  del  recorregut  van  ser:  Les 
Costes d'en Batlles, la masia de  l'Uià, Can Magre, 
les  ruïnes  a  l'alzinar  del  Clascar,  el  Clascar, 
l'Església de Sant Pere de Bertí..., i tot un conjunt 
de paisatges observats des de dalt de les cingleres 
de Bertí espectaculars i plens de bellesa, tant pel 
que  fa  referència  al  paisatge  natural  com  a 
l'humanitzat.

Església de Sant Pere de Bertí

El dia, a l'inici, una mica nuvolat  va ajudar a fer la 
pujada a la cinglera una xic més fàcil. Aquesta part 
del trajecte va ser la més abrupta, ja que s'havia 
de superar un desnivell de 500 metres, però a la 
vegada  d'un gran encant: serpentejant per petits 

corriols,  envoltats  de  vegetació  variada,  i  ,  en 
algunes zones exuberant, sentint el cant dels ocells 
amagats en la densa vegetació, l'ascensió al Clascar 
va ser una experiència molt gratificant.

Un cop dalt la cinglera, el camí molt més fàcil, va 
permetre  la  contemplació  d'un  paisatge  d'una 
riquesa biològica remarcable (força biodiversitat), i 
d'unes  formes  geològiques  i  paisatgístiques  d'una 
gran bellesa visual.

El fet de coincidir amb l'inici de la tardor, fa que 
aquesta  marxa-passeig tingui  encara més interès, 
ja  que,  la  gamma  cromàtica  que  presenta  el 
paisatge és molt més rica i inspiradora: a la gran 
varietat de verds, s'afegeixen els colors càlids de la 
tardor  que  presenten  els  arbres  i  arbustos 
caducifolis,  complementat  amb  l'amplia  gamma 
cromàtica  de  les  formacions  geològiques:  des  de 
una  gran  quantitat  d'ocres,  vermellosos,  grisos, 
liles...,passant  també  pels  colors  de  les  poques 
construccions que hi ha prop de la ruta, com la de 
l'Església de Sant Pere de Bertí, on el pas del temps 
ha deixat l'empremta cromàtica. Aquest indret en 
el que sembla que el temps s'hagi detingut.

En conclusió  ha  estat  aquesta  marxa-passeig  una 
experiència molt  agradable,  i,  des  d'aquest  espai 
felicitem els organitzadors: La UEC de la Vall del 
Tenes.


