Cingles del Perer
3 de març de 2010
Integrants: Josep Carbonell, Josep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Josep Oranias, Ismael Porcar i Josep Roca
Distància: projectada 16,81 Km. amb altures 17,05 Km. - Temps 5’27 h.
Desnivells: total 384 m. Acumulat 488 m. Cotxe: 20 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Avui sortim del Ramassar a 2/4 de 8 del matí, molt
puntuals. Aquests darrers dies els entesos del
temps, anunciaven pel dimecres calamitats atmosfèriques. Grans ventades amb fortes tempestes i
tem-poral marítim amb onades de més de 4 metres. Encara que, aquesta nit, ha plogut només
quatre gotes, s’han fet sentir grans ventades. El
bon seny ens ha fet aparcar per la propera
setmana l’excursió prevista a Amer i Santa Brígida.
Decidim fer una excursió més propera i s’ha triat de
Riells a Sant Miquel del Fai.
Sortim cap a l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells.
Aparquem a les 8 del matí al davant de can Oliveras. Tot seguit ,i amb molt bona marxa, comencem a pujar cap a Sant Miquel del Fai on hi arribem
a les 9. Fem una parada al costat d’un roure centenari per admirar la cascada del riu Tenes, el salt
del Rossinyol i el conjunt de sant Miquel del Fai.
Pugem per anar a agafar la carretera de Sant Feliu
de Codines. Seguim un bon tram asfaltat, fins que
prenem un trencall ascendent. Travessem el GR 5,
sense aprofitar-lo. Una mica abans del Perer trobem uns senyals indicadors. Optem per passar pel
costat de la masia i al cap d’una mica ens comença
a ploure, sense gaire intensitat, però que parem
per posar-nos els impermeables i capelines. Busquem un camí que ens permeti baixar la cinglera. Sense trobar-lo i després de diversos intents
anem a Sant Feliu de Codines. A l’arribar les 11 a la plaça Font de les Roses trobem l’aixopluc
d’uns arbres on parem a esmorzar, amb unes rajoles que contenen un vers sobre la fusta dels
arbres. Després seguim per la carretera de Sant Miquel del Fai i quan arribem al parc Usart,
que hom qualifica de romàntic, el travessem per buscar el camí per baixar la cinglera. Baixem
unes escales i agafem el camí correctament, però quan trobem una pista errem la direcció i
arribem a unes naus tancades. Retornem i ens adonem de les marques de color blau que ens
marquen el camí de baixada a la perfecció. A partir d’aquest moment amaina la pluja, i inclús
pararà. És un corriol estret que passa ens diversos moments ran de la cinglera. També per
entre vegetació amb herbes aromàtiques. I encara
en molts trams trobem roques pelades, però
rugoses, que hem de travessar. Malgrat el terra és
moll permet caminar-hi amb precaució. Passem per
unes balmes de roques vermelloses. En alguns
punts tenen una barana feta amb cable d’acer
tensat. Gaudim d’una bona panoràmica de Riells i el
Turó de les Onze Hores Poc després, al final de la
cinglera passem pel costat d’uns blocs de pedra
impressionants, dignes d’admirar i fotografiar-nos-hi.
Després el camí segueix per una pista ampla que
ens porta directament al riu, amb un cabdal

generós.
Hi ha una
passera
feta amb
troncs i
canyes,
que per
passar
hem
d’ampliar
amb
pedres.
Després
d’uns
equilibris,
superem
la prova i
anem a
sortir a la
Pineda.
Des d’allà
seguim
un camí
que ens
porta a la carretera i a l’aparcament.
He inclòs al mapa una ruta en blau extreta del wikiloc, així com un mapa, que juntament al
recorregut oficial, trobareu a http://www.biguesiriells.cat/public/directori/Cingles_del_Perer/
Decidim anar a dinar al restaurant la Sala de Cal Sabater. Per entretenir l’espera ens
serveixen torrades amb all, tomàquets i fuet. Com sigui que anem mullats la sopa té
acceptació, així com una crema d’espinacs amb arròs blanc. De segon uns calamars
enfarinats i fregits. Mentre encara estem entaulats saludem en Jordi Mercader que està
darrera una mampara amb dos antics companys de feina.
A la sobretaula decidim per la propera setmana anar d’Amer a les tres ermites: santa Brígida,
santa Helena i Sant Roc. Com sigui el recorregut és d’uns 18 quilometres sortirem del
Ramassar a les 7 del matí.
Text: Josep Maria Farnés
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