
Caminades Eixample             Senderisme: 8 de maig del 2018  

Pels Cingles de Ber!   Ruta prèvia: 11,9 Kms, desnivell acumulat: 368 m, en moviment: 2.50h 

Senderisme pel pels Cingles de Bertí. Conjunt de cingleres i 
relleus que formen part de la Serralada Prelitoral i que separen l'al-
tiplà del Moianès de la depressió del Vallès. Reben el nom de la 
parròquia de Sant Pere de Bertí ubicada a la part central del seu 
recorregut.  

S'orienten d'est a oest fent de divisòria natural dels termes munici-
pals de Sant Quirze Safaja (Moianès) i de Bigues i Riells(Vallès Ori-
ental), fins que arriben al nord-oest de Puiggraciós, on torcen en 
angle recte cap al nord. En aquest altre tram discorren íntegrament 
en el terme municipal de Sant Quirze Safaja, i van a morir, a l'extrem nord, en el terme de Sant Martí 
de Centelles 

Per damunt dels Cingles de Bertí hi ha les restes de l'antic poble de Bertí, amb l'església parroquial 
romànica de Sant Pere de Bertí, i un bon nombre de masies, la major part deshabitades i abandonades 
o, senzillament, en ruïnes. 

 

Vegetació  

La vegetació està formada per alzinars, pinedes de pi blanc, de pi roig, i algunes de pinassa. La pro-
cessionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) és una espècie d'eruga la qual s'alimenta de les fulles 
del pi. Aquest insecte, comença a representar un perill greu, ja que deixa els arbres parcialment exfoli-
ats, debilitant-los considerablement. 
També hi ha garrigues, brolles de romaní, farigola, cirerer d'arboç i brucs d'hivern 

 

 

Fauna 

 Quant als animals, destaca, sobretot, el senglar (la població d'aquest ha crescut molt en els últims 
anys), i alguns ocells d'importància notable com l'Àliga cuabarrada, Falcó pelegrí, el Duc i d'altres es-
pècies protegides. També hi ha força presència de falcies (fan el niu als marges) i ballesters. 
 

 

Geologia 

Els cingles de Bertí estan formats per materials calcaris, les capes dels quals presenten unes cornises 
pintoresques de centenars de metres de desnivell. Els materials triàsics i eocens corresponen a antics 
fons marins i s'hi poden trobar fòssils entre els sediments. Els sediments marins d'aquella època van 
ser enlairats durant el plegament alpí i n'han quedat restes del període triàsic. Són terres vermelloses, 
com les de la Vall Roja. 
 

 

Llocs destacats 

 
Sant Miquel del Fai, és un monestir en un relleix de la cinglera, amb l'església 
dins una balma en el punt on el Rossinyol salta des de la part alta dels cingles 

fins a la zona de Riells del Fai, al Vallès Oriental. 
 

 

 

 

Sant Pere de Bertí, església parroquial, romànica, de l'antic poble de masies 
disperses de Bertí, actualment despoblat.  
 

 



Podreu baixar-vos aquest full de: WWW.caminadeseixample.wordpress.com 

(blog d’en Julià) quan publiqui el comentari de la sor!da. 

Els graus, són camins d'ascens aprofitant les zones més franqueja-
bles de la paret de la muntanya. Els més coneguts són el Grau Mer-
cader   (utilitzat antigament per baixar al mercat de Granollers des de 
les masies de la part alta), el Grau de la Trona, el Grau de Montmany 
i el Grau de Sant Pau. 

 

El Clascar, també conegut com el castell de Bertí  Antiga domus fortifi-
cada del segle X, posteriorment convertida en masia i transformada a 
principis del segle XX en una mena de castell neogòtic és una edificació 
en estat ruïnós del terme municipal de Sant Quirze Safaja, a la comarca 
del Moianès. Pertany a l'antic poble rural de Bertí. 

      romaní                               farigola                          cirerer d'arboç                     bruc d'hivern 


