
 
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’excursió:  
                                   Matinal pels CINGLES DE BERTÍ: de PUIGGRACIÓS a LA TRONA 

Indret:  Cingles de Bertí (terme municipal de El Figaró-Montmany) Data:  16-05-2021 

Temps aproximació amb cotxe:  45 mnts. (37 kms.) Temps de marxa (sense parades):  4 h. 

  

DIFICULTAT 
El grau de dificultat s’indica 
d’acord amb la taula que hi 
ha al final de la fitxa 

   Severitat del terreny: 2 
 

   
Dificultat d’orientació: 2 

Dificultat desplaçament: 2/3   Esforç necessari: 3 

  
Desnivell de pujada:  + 780 mts. Desnivell de baixada:  - 780 mts. 

Desnivell acumulat:  Distància:  12,50 kmts. 
Tipus de recorregut (linial/circular):  circular  

  
Responsable i telèfon de contacte: Toni Hosta 609 47 50 41 
Nº màxim d’assistents: 20 Nombre real d’assitents:       
Hora de sortida: 7:30 h. Lloc de sortida: aparcament La Quintana 
Data màxima d’inscripció:       10-12-2020 
 
Descripció ruta i altres informacions d’interés:  
 
Després de travessar el poble de l’Ametlla del Vallès en cotxe aparquem al santuari de Puiggraciós (689 mts.), 
excel·lent mirador de la plana vallesana, on comença l’excursió. Prenem una pista ampla fins al Coll de la 
Tripeta seguint el PR-C 33, travessem el Grau Mercader i a l’alçada de Cal Mestret pren corriol a la dreta entre 
alzines que puja al Puig Ciró (840 mts.) amb vistes privilegiades a la vall de Montmany. Podem esmorzar a la 
Taula de Pedra, peculiar encimbellat indret amb vistes a la vall del Congost i el Montseny al fons. Seguim pel 
GR 5 perdent un ple d’alçada per un sender a la dreta que ens durà a La Trona, emblemàtic penyal i mirador 
excepcional. Retornem al GR per la casa de Bellavista Vella, collet de les Pereres davallant per un corriol 
ombrívol fins a Sant Pere de Bertí  i la casa forta-castell medieval de El Clascar que està en estat ruïnós. Deixant 
aquest edifici catalogat coma BCIN a la dreta prenem un sender que en porta a cal Mestret per retrobar el camí 
del santuari de Puiggraciós. 
 
Track:       

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/puiggracios-la-trona-41-23968770 
 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/puiggracios-la-trona-41-23968770


 
Mapa: 

 
  
Enllaços (web i pdf descarregables):  

 
 

  Equipament i material imprescindible 
Organització 
 Emisores 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 
  

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida:       
robra d’abric, cal veure meteo i previsió de temperatures el dia abans 
 
Informe i valoració final:       
 

 



GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i 
punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal 
vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 

 
 


	Indret:  Cingles de Bertí (terme municipal de El Figaró-Montmany)

