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Marxa  passeig  per  les 
Cingleres de Bertí
Properes i belles, les Cingleres de Bertí i tot el seu 
entorn,  és  un  dels  espais  d'especial  interès  de 
Catalunya,  tant  del  punt  de  vista  geològic  com 
botànic. Cal destacar també el patrimoni humà, que 
al  llarg  del  temps  ha  deixat  la  seva  petjada  en 
aquest paisatge. 

        Les Cingleres de Bertí a l'inici del trajecte                 

Cada  tardor,  a  principi  d'octubre,  podem  gaudir 
d'aquest  encisador  paisatge,  gràcies  a  la  marxa 
passeig  que  organitza  la  UEC de  la  Vall  del 
Tenes. Concretament, aquest any es va realitzar, el 
dia  7,  la  número  XXXII,  que  va  aplegar  uns  630 
participants.

El recorregut es va iniciar a Riells del Fai, i constava 
d'un itinerari circular pels Cingles de Bertí, prenent 
com  a  element  d'especial  interès  el  Molí  de 
Llobateres. 

    El Molí de  Llobateres incorporat al paisatge natural

La distància a recórrer va ser de 15500 metres, amb 
un desnivell d'uns 500.

          

            

El trajecte ens va presentar indrets i monuments de 
gran atractiu i interès, com per exemple la vista de 
Sant Miquel del Fai des de dalt,  com penjat en la 
cinglera, o la perspectiva des del Puig d'Olena de les 
fondalades  del  Tenes,  i,  a  la  vessant  del  Puig 
l'impactant  edifici  de  l'antic  sanatori,  avui  dia,  un 
centre  d'educació  especial.  Cal  dir  que  en aquest 
sanatori va viure els últims deu anys de la seva vida 
el poeta Màrius Torres.

                        Antic sanatori del Puig d'Olena

Les  pujades  per  estrets  corriols  plens  de  densa 
vegetació,  amb  una  gran  diversitat  d'espècies 
vegetals,  tant  arbòries  com arbustives va ser  una 
experiència  deliciosa.  Si  a  més,  tenim en  compte 
que  s'  estava  iniciant  els  canvis  de  la  tardor, 
endegant  una  gamma cromàtica  de  gran  riquesa, 
destacant  la  gran  varietat   de  tons  verds,  ocres, 
ataronjats, vermellosos, que units als colors de les 
zones  rocalloses  (grisos,  blavosos,  i  vermells  ), 
donaven al  paisatge  una  espectacularitat  i  encant 
remarcables.

             Corriols del trajecte

La  valoració,  doncs,  d'aquesta  marxa  passeig  és 
molt  positiva,   i  agraïm  a  la  UEC  de  la  Vall  del 
Tenes, la seva preparació i organització cada tardor.


