
Cingles de Bertí des de Puiggraciós 

10 de juny 2020 

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Vicens Catafal, Pep 

Comas, Joan Corbera, Mercè Font, J Ma Martínez, Miquel Maymó, Tere Pintó, Josep Roca. 

Distància: 13,7km. Temps: 4,30h. Temps en moviment: 3,50h. Desnivell+: 432m. Temp: 18 

graus. 

Cotxes. 12 km. Jaume Bertran, J Ma Martínez, Josep Roca. 

Avui, després de molts dies de confinament pel COVID19, ens retrobament amb moltes 

precaucions. Fem una sortida local i matinal pels Cingles de Bertí. 

Il·lusionats i motivats comencem a caminar a quarts de nou des del Santuari de Puiggració. 

Ens dirigim cap el Coll de Can Tripeta, 

passem per Cal Mestret, tot gaudint de les 

vistesdel Maresme i Barcelonès.Seguim fins 

el castell de Bertí o dit també del Clascar. 

Ens fem fotos. Tot seguit anem cap a 

l’església romànica i el nucli de cases de 

Sant Pere de Bertí, municipi de Sant Quirze 

Safaja. Reprenem la caminada i ens dirigim 

cap el mirador de la Taula de Pedra sobre la 

cinglera, mirant al Montseny aquí hi 

esmorzem.  

 

Continuem la sortida tot seguint les marques del 

GR 3 direcció a la Trona. Anem per dalt la cinglera. 

Ens trobem el petit recorregut de l’Agrupació 

Excursionista de La Garriga, deixem el GR 3 fins 

trobar-nos per sobre la Trona i decidim no baixar 

fins vaig, tornem enrere. 

 

Al reprendre la tornada, anem caminant a un 

bon ritme. A l’alçada del castell del Clascar 

ens trobem amb una parella de l’agrupació 

excursionista de la Garriga,els quals ens 

acompanyen fins el Santuari de Puiggraciós 

on tenim els cotxes aparcats. 

Arribem a la una tocada, i tal com teníem 

previst donem per finalitzada la sortida. 



Avui no dinem junts, desprès del retrobament, tenim que ser prudents. 

Una bona matinal per anar agafant forces per quan puguem anar a fer cims del Pirineu, tal com tots 

desitgem. 

 

 

La propera setmana anirem al Puig d’Olena des de Riells del Fai. Sortirem a les 7h del matí de la 

zona esportiva de Corró de Vall, dinarem a Riells.  
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