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Marxa-passeig per les Cingleres
de Bertí i Puiggraciós

El passat 4 d'octubre es va celebrar, la 34a edició
de la marxa-passeig, organitzada per la UEC de la
Vall del Tenes. 

L'inici del trajecte es va fer, com cada any, a la
plaça de l'Església de Riells de Fai, entre les 8:00 i
les 9:00 hores. El recorregut va ser de 13,30km.,
amb un desnivell de 784 metres.

     Paisatge de les Cingleres

En aquesta edició hi van participar prop de quatre-
centes  persones,  menys  que  en  edicions  d'altres
anys, possiblement perquè va coincidir el dia amb
altres caminades properes.

Cal dir, que el recorregut va ser especialment bonic
i  agradable,  ja  que  vam  passar  per  una  gran
diversitat  de paisatges, de formacions vegetals i
geològiques, i elements culturals i artístics.

   Antiga Església de Santa Maria de Puiggraciós SXV

Vam iniciar el trajectear agafant el camí de Can
Quintana  vam pujar  fins  el  coll  de  Can  Tripeta.
Vam  continuar  la  marxa  fins  al  Santuari  de
Puiggraciós, i per corriols bellíssims vam dirigir-nos
cap el vessant de la Vall del Congost, on hi ha una
vista magnífica. Al final del corriol vam passar per

sobre  la  Vall  de  Montmany.  Posteriorment,  a  la
zona dels Sots Ferèstecs, l'ermita de Sant Pau de
Montmany i la casa de l'Ullar. Ens vam dirigir a Puig
Ciró,  carenant la  cinglera cap a Can Mestret, on
vam esmorzar.

             Corriols del Puiggraciós

El  descens  el  vam realitzar  pel  grau  del  Traver,
visualitzant l' encantadora Vall de Ros, al costat de
les roques vermelloses de la cinglera,  un sender
especialment bell. Finalment, vam arribar a Riells
del  Fai  on  acabava  la  passejada,  rebent  una
samarreta com a record de la passejada.

El  paisatge  va  ser  variat,  bonic  i  lluminós.  La
vegetació,  una  barreja  de  plantes  perennifòlies
com les alzines i els pins, amb algunes caducifòlies
que  ja  començaven  a  despertar  amb  els  colors
càlids de la tardor. També molses, en les zones més
obagues, i les plantes arbustives mediterrànies com
el romaní, la farigola en les zones més assoleiades.
En conjunt, vam acabar el dia  amb una sensació
molt agradable. 

           Torre de telegraf òptic del Puiggraciós

La jornada va  resultar  molt  gratificant, l'itinerari
molt  ben senyalitzat  i  excel·lentment organitzat.
Per  totes  aquestes  raons  felicitem  molt
emfàticament  la UEC de la Vall del Tenes, per la
seva organització.

També volem expressar  des  de la  revista  ELI,  la
nostra felicitació per la celebració aquest any dels
40  anys  de  la  Unió  Excursionista  de  Catalunya
(1975-2015). Per molts anys.


