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Oci

Marxa passeig des de Riells del Fai, pels 
Cingles de Bertí, fins al Puiggraciós.

Com cada any a l'inici de la tardor, la UEC de la 
Vall  del  Tenes,  va  organitzar  la  marxa-passeig  a 
l'entorn  d'excepcional  bellesa  paisatgística  dels 
Cingles de Bertí, que, aquest any, culminava amb 
la pujada al cim del Puiggraciós, la muntanya de 
808  metres,  que  ,  tot  i  modesta  en dimensions, 
destaca en  el paisatge de la zona. 

 Mapa de l'itinerari

La marxa, que va tenir un recorregut total de 13 
quilòmetres i un desnivell de 808 metres, s'inicià a 
la  bonica  població  de  Riells  del  Fai,  i  fent  d'un 
recorregut  circular,  s'arribava  de  nou  a  aquesta 
localitat,  finalitzant  el  recorregut.  Van  ser  unes 
quatre hores de caminada, a un ritme tranquil, per 
uns paratges molt estimulants tant des del punt de 
vista més científic ( geologia, botànica, orografia 
de la zona,...), com a nivell estètic i de sensacions.

Vam poder gaudir d'unes vistes excel·lents , d'uns 
colors  intensos  de  tardor,  amb  una  gamma 
cromàtica molt  rica. També de les intenses olors 
del bosc, i del matollar, amb els aromes del terra, 
del romaní i de tot el conjunt de plantes i arbres 
diversos  que formen el  conjunt  de vegetació  del 
Puiggraciós i dels Cingles de Bertí.

El passeig estava estructurar de la següent manera:

Riells del Fai 300 m.al.  Inici, arribada al  Torrent 
de Can Canals 2930 m de recorregut,  continuem 
pujant fins Coll Tripeta , 5070m, ens dirigim a per 
la pista cap el Santuari de Puiggraciós i enfilem cap 
el cim.  Cim del Puiggraciós, de 808 m. Alçada, 
amb  6300  m.  De  recorregut.  Vistes  magnífiques 
cap a la plana del Vallès, Montseny, el Canigó a  la 
llunyania,  els  Cingles de Bertí  en primer pla,  els 
Cingles de Gallifa i  Sant Llorenç, etc. La següent 
fita  va  ser  El  Traver  de  Bertí,  9000m.  De 
recorregut.  En  Grau  Traver,  9490m.,  iniciem el 
descens  pel  corriol  sinuós,  per  sota  de  la 
espectacular cinglera.

 

                         Vista de les Cingleres de Bertí

El  dia,  amb  unes  temperatures  molt  suaus  per 
l'època, amb el cel net i lluminós, va acompanyar 
molt, fent encara més agradable l'activitat.

En definitiva, vam experimentar unes experiències 
visuals  i  sensorials  molt  gratificants,  per  tant, 
recomanem participar en aquesta activitat en les 
properes edicions.


