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Marxa-passeig per les Cingles de Bertí
El  diumenge  dia  7  d'  Octubre  es  va  realitzar  la 
marxa-passejada  popular  pels  Cingles  de  Bertí, 
organizada per la UEC de la Vall del Tenes.

Aquest  any,  era  la  27a  edició  d'  una activitat  d' 
esport  i natura , que , com ja és tradicció, va ser 
molt concorreguda i animada. Hi van participar al 
voltant de 650 persones.

El trajecte, de 12 Km, es va iniciar a la plaça de 
Riells  del  Fai  i  va  passar  pels  seguents  indrets: 
Riera del Tenes, Parc Usart, Cingles del Perer, Sant 
Miquel del Fai, i retorn a  Riells.

Mapa itinerari

El temps aproximat calculat era de 4 hores. Al mig 
aproximadament,  vam  fer  una  aturada  per 
esmorzar  i  prendre  forces.  Per  cert,  molt 
reconstituent!

El recorregut passava per un paisatge ple de bellesa 
i majestuositat, i al realitzar-se en un dia esplèndid 
de tardor, va possibilitat gaudir amb més intensitat 
de les espectaculars vistes de les cingleres i  de tot 
el paisatge de l' entorn: Valls i Serralades, i al fons 
la vista arribaba fins a Collserola.

La major part del trajecte va trancòrrer, per pistes 

i corriols que s' inserien en l' entorn natural, fent 
més intensa la relació i el gaudi de la natura. 

Tot fent pujades i baixades per aquests paratges, 
vam contemplar la rica flora de tipus mediterrani 
que  cobreix  bona  part  de  les  cingleres:  alzines, 
pins,  arboç,  oliveres,  romaní,  etc.  I,  a  les  zones 
més obagues, la vegetació és feia més dença i el 
sotabosc  més  ric,  amb  plantes  trepadores  que 
tamissaven la llum solar. A les zones més humides 
hi  havia  plantes  bulboses,  que,  a  la  primavera 
tenen floracions espectaculars

Vam  passar  també  al  costat  de  rierols,  amb  els 
sorprenents  gorcs,  inspiradors  de  boniques 
llegendes,  relacinades  amb  les  màgiques  Dones 
d'Aigua.

Encara  queden  algunes  restes  del  que  va  ser  el 
destructiu incendi de 1994. Però, l' ecosistema es 
troba força recuperat. La bellesa de les cingleres 
amb  la  intensitat  dels  colors:  tota  una  àmplia 
gamma de vermellosos,  taronjes,  ocres,  grisos..., 
amb  el  contrast  dels  diferents  verds  de  la 
vegetació,  alguns  apropant-se  als  groguencs  i 
ataronjats de la tardor, ens va captivar.

El vent fresc i net va fer  menys feixug l'esforç físic 
i ens va produir un efecte estimulant.

En definitiva, aquesta manxa-passeig, va ser en una 
experiència molt gratificant.


