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Medi

Des dels Cingles del Perer
Itinerari circular des de Riells del Fai pels Cingles
de Bertí fins a Sant Miquel del Fai

Conèixer l'entorn paisatgístic caminant ens permet una
percepció més emotiva del medi i també un coneixement
més profund.

Cada octubre la UEC de la Vall del Tenes organitza una
Marxa Passeig per  la zona paisatgística de les Cingleres
de Bertí, el que ens permet gaudir d'aquest entorn tan
emblemàtic pel que fa a natura i història.

El dia 6 d'octubre va ser la XXXIII Marxa Passeig que, com
és tradició, va sortir de la plaça de Riells del Fai, per fer
un  interessant  recorregut  per  les  Cingles  del  Perer,
passant primer per un dels indrets més emblemàtics de
la zona: Sant Miquel del Fai.   

                      Sant Miquel del Fai 

El  recorregut  circular  va  consistir  en  14 Km.,  amb un
desnivell de 500 metres, que va transcórrer entre camins
i corriols de gran bellesa. La vegetació que iniciava els
tocs  cromàtics  de  la  tardor,  s'enriquia  amb una  bona
gamma d'espècies aromàtiques en flor, com el romaní, el
bruc d'hivern (l'erica multiflora) i d'altres.

             Bruc d'hivern amb una bella papallona

El  terreny  estava  intensificat  en colors  i  olors  per  les
pluges del dia anterior i l'ambient era molt agradable.

La gamma cromàtica de les Cingleres

Les vistes van ser esplèndides: de Sant Miquel del Fai,
passant per Sant Miquel Xic, el mirador del Parc Usart i
dels  diferents  vessants  de  les cingleres  del  Perer,  fins
arribar a la llera del Tenes  i a  Riells del Fai. 

Vam  poder  observar  el  començament  de  la  Vall  del
Tenes,  les poblacions de Riells, Bigues, Santa Eulàlia de
Ronçana, Granollers i ,  al fons, la Serralada Litoral, i el
mar en la llunyania. També la visió de les Cingleres va
ser magnífica: el Clascar, el Traver, el Turó de les Onze
Hores,  les Costes  d'en  Batlles...,  el  Puiggraciós i,  més
llunyà, El Turó de l'Home.

                    L'entorn de Riells del Fai

Valorem  molt  positivament  aquesta  Marxa  Passeig,  i
agraïm   a  la  UEC  de  la   Vall  del  Tenes  la  seva
organització que, com cada edició, va ser excel·lent.


