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Fàcil itinerari circular que pot realitzar-se en una
íntegrament en una matinal.
Recorre el sector més ponentí dels Cingles de Bertí,
a cavall entre el Montseny i el massís de Sant
Llorenç del Munt. Partint de Riells del Fai, visita el
santuari de Sant Miquel del Fai, recorre bona estona
pel fil del cingle, puja al llogaret de Bertí i, passant
pel casalot del Clasclar, retorna a Riells pel grau del
Traver. L’hem fet desprès d’un considerable episodi
de pluges a primeries de maig del 2010. Això ens ha
permès veure els salts dels rius Tenes i del Rossinyol, a Sant Miquel del Fai, amb un
cabal molt superior a l’habitual i que ha afegit un plus a la sortida.
Itinerari
Partim de Riells del Fai (313 m) pel camí de Sant Miquel que, per pista, marxa vers
ponent i a l’alçada de Cal Jaume gira a mestral (NNO). Passats els masos de la
Madella es converteix en corriol empedrat i s’entafora a la gorja del riu Tenes pel
seu marge esquerre, fins al priorat benedictí de Sant Miquel del Fai, en moderat
pendent.
Sant Miquel del Fai (431 m, 50’). Podem albirar els salts del riu Tenes i del
Rossinyol. Sortim del santuari per una escletxa oberta a la roca, passem pel pont
sobre el Rossinyol i prenem la carretera BV-1485 durant pocs metres per creuar a
la riba esquerra del torrent i prendre un corriol que enfila la cinglera, en fort
pendent. Senyals del GR 5 que seguirem bona estona.
A mitja pujada, ran de cingle, gaudim d’una formidable perspectiva sobre Sant
Miquel i la gorja. Més amunt el pendent és modera. Continuem vers migdia propers
al cingle, fent marrada per salvar el Torrent del Gat.
Passada la Miranda dels Frares, girem a gregal (ENE). Gaudim
perspectiva de les cingleres més a migdia (Turó de les Onze Hores o
Bes). Revoltem per sota el mas de l’Ullar, encimellat en una punta[1].
corriol ben fressat, moderat pendent i seguint els senyals del GR,
llogaret de Bertí, que dóna nom a tota la contrada.

d’una bona
Castell d’en
Sempre per
abastem el

Bertí (806 m, 2h 20’). Petit nucli, actualment de segona residència, a l’entorn de
l’església de Sant Pere de Bertí. Partim abandonant el GR pel PR C-33, per un
caminoi que vers migdia ens acosta al casalot del Clascar. Es tracta d’un antic mas
fort, conegut també per castell de Bertí, és documentat ja l’any 987. A
començaments del s XX va ser reformat fantasiosament amb elements gòtics i
romànics, per la família Almirall. Però l’obra va restar inacabada. Actualment
presenta un lamentable aspecte ruïnós.

Per un camí de mal fer, amb restes de l’antic empedrat, baixem a creuar el sot de
la Llòbrega on prenem una pista que ens mena prop de Cal Mestret. En una cruïlla
deixem el PR que, pel ramal de l’esquerra, marxa cap a Puiggraciós. Seguim el camí
de Cal Traver, a mà dreta. Pocs metres més enllà prenem un corriol a mà esquerra
que s’encara a la cinglera.
Grau del Traver (750 m, 3h) Conserva bona part de trams empedrats i murs de
pedra seca, cosa que palesa que antigament era un punt de pas important per
salvar la cinglera. Encaixonat, salva el desnivell amb contínues llaçades i ens mena
a la carena del Serrat de Can Quintanes. El corriol és ben fressat però envaït pel
matollar i la bosquina. Ens aboca a una pista que prenem a mà dreta, vers mestral
(NO). Seguint-la, deixem a mà esquerra Can Quintanes i desprès a ma dreta Can
Berga.
Entrem a Riells per una urbanització amb cases envoltades de jardí, baixant pel
carrer del Serrat d’en Guerri i anant a buscar l’església de Sant Vicenç. (4h 5’).
(1) Tota aquesta zona, incloent-hi Sant Miquel del Fai, es va veure afectada per
un dels grans incendis forestals del dilluns 4 de juliol de 1994, de tant trist
record. El rastre de la devastació encara és ben evident.

