
FITXA TÈCNICA

ORIGEN: Sant Martí de Centelles

DESTÍ: AEG

TIPUS: LINEAL

DISTÀNCIA: 30,2km

DESNIVELL POSITIU: 637m

DESNIVELL NEGATIU: 821m

DESNIVELL ACUMULAT: 1458m

ALTITUD MÀXIMA: 861msnm

ALTITUD MÍNIMA: 150msnm

TEMPS APROXIMAT: 3h 05min

LLEGENDA MAPA

ORIGEN / DESTÍ

ATENCIÓ!

PUNT DE PAS

PUNT D’INTERÈS

MUNICIPIS: Sant Martí 

de Centelles, El Figaró, 

Sant Quirze de Safaja, 

L’Ametlla del Vallès, La 

Garriga, Les Franqueses 

del Vallès, Granollers.

NUCLIS URBANS: Sant Martí de Centelles, La Garriga, Granollers.



PRESENTACIÓ

El punt d'inici d'aquesta excursió és l'estació de ferrocarril de Sant Martí de Centelles (NÚM.1), situada a la comarca d'Osona. Si venim de

Granollers, haurem d'agafar el tren de la línia Barcelona-Ripoll (R3 de Rodalies de Catalunya).

El nostre objectiu és anar fins a Granollers passant per l'església de Sant Pere de Bertí i el santuari de Puiggraciós, tot pedalant per la part

alta dels Cingles de Bertí. Aquest sortida no deixarà indiferent a ningú ja que transcorre per pistes amb excel·lents vistes, senders tècnics i

vertiginosos i corriols d'allò més estimulants. La ruta no és excessivament dura pel que fa a la qüestió física, però sí que presenta alguns

trams una mica exigents pel que es refereix a la part tècnica. No apta per a persones amb vertigen.

RUTA

Sortim de l'estació de ferrocarril i tombem a mà esquerra en direcció a Sant Pere de Valldeneu. Començarem a pedalar pel carrer Mas

Oller en direcció sud i quan trobem la indicació de l'itinerari dels “Cingles de Bertí” (NÚM.2) girarem a la dreta pel carrer de les Fonts. El

camí no té pèrdua si seguim la pista més evident que s'enfila cap a la part alta de la cinglera que se'ns presenta al davant. En creuar una

cruïlla començarem a veure les marques verdes i vermelles que corresponen a la popular caminada que va del Matagalls a Montserrat

(MM) (NÚM.7).

Després d'uns 35 minuts de pujada constant arribarem a la part alta de la majestuosa cinglera, moment en que deixarem de guanyar

alçada per desplaçar-nos sense descendir direcció sud. El camí en aquest punt també resulta molt evident, doncs en tot moment

circularem per la vora de l'abisme.

Durant una bona estona continuarem pedalejant, sempre amb el buit a la nostra esquerra (NÚM.15), gaudint d'un traçat que, tot i no ser

molt complicat, presenta un cert repte a nivell tècnic en alguns trams. En un moment donat, el nostre camí coincidirà amb el GR-5, que

se'ns incorporarà a través del grau de les Avellanedes. Les marques blanques i vermelles, pròpies dels senders de gran recorregut, ens

acompanyaran fins al nostre primer punt de pas: Sant Pere de Bertí (NÚM.31, 32 i 33). Aquesta església romànica està dins del municipi

de Sant Quirze de Safaja, a la comarca del Moianès, i forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.



La nostra ruta continua en direcció sud, per un petit sender que connecta Sant Pere amb el Clascar (NÚM.35 i 36). Aquesta edificació en

estat ruïnós també és coneguda com a castell de Bertí, ja que el seu origen està relacionat amb un castell medieval. El 1949 va ser

catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

Per seguir el nostre camí haurem d'anar a buscar la pista que ens porta cap al coll de Can Tripeta. En un primer moment no gaudirem de

cap senyalització, però a l'alçada de Cal Mestret començarem a veure les marques de pintura blanca i groga del PR-C 33, que ens guiaran

fins al Santuari de Puiggraciós (NÚM.45 i 46), el nostre segon punt de pas. Aquest emblemàtic edifici d'estil barroc va ser construït entre

1701 i 1711. Des d'aquest punt podrem veure Granollers, el nostre destí i, en dies de bona visibilitat, gaudirem d'una excel·lent

panoràmica de la plana del Vallès així com dels relleus que l'envolten.

Ja només ens resta davallar cap a la Garriga, i ho farem per corriols i camins d'allò més emocionants. Deixarem la pista principal que es

dirigeix cap al Serrat de l'Ocata per agafar un trencall més estret a mà esquerra. La nostra referència seran unes grans roques (NÚM.49).

Anirem perdent alçada tot seguint les giragonses del camí fins tornar a coincidir amb el PR-C 33 (NÚM.52). Per fer aquest descens ens

anirà molt bé tenir un cert domini de la bicicleta. De no ser així, potser haurem de posar els peus a terra en algun moment. En poca

estona arribarem a la Garriga, on anirem a buscar el riu Congost i la “ruta del colesterol”, que ens conduirà directament a Granollers.

Acabarem la nostra excursió a la seu de l’Agrupació Excursionista (Carrer Corró núm.10) (NÚM.62).
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