
 

                                             FITXA TÈCNICA SORTIDA DE SENDERISME 
                      Gener 2023-Sortida 305 
                          Pels volts dels Cingles de Bertí 
                                                        Castellcir-Castell de la Popa-Sauva Negra 
 
Presentació      
  
  Data: 21 de gener 2023. Sortida de 1 dia  
  Organitza: Secció Senderisme CET  

Inscripcions:  fins al 15 de gener 2023 a: https://forms.gle/iX7aptmgKtar9r7r9 

Dades Tècniques                                 Llarga                                                    Curta 

Distancia:                                                            14,06 km.           10,71 km. 
Desnivells/Horaris:                                     + 391m/ - 391m       6h            + 316m/ - 316m       5h  

Circular:                                                                      Sí           Sí 

Alçada màxima:                                                      927m         860m 

Transport: Autocar 
Preu: Socis 38€, No socis 43€. Inclou autocar i dinar.  
 

Perfil altimètric (Llarga)                                                               Ruta Wikiloc 121076634 
 

 
 
Perfil altimètric (Curta)                                                                 Ruta Wikiloc 121116507 
 

 
 
Material 

Calçat adequat, preferiblement bota de tresc de mitja canya, roba d'abric adequada a l’època, impermeable, gorra, 
protecció solar, guants, bastons de trekking, manta tèrmica, mòbil amb bateria suficient, llicència federativa o 
assegurança de dia, aigua (mínim 2 litres) i menjar suficient per al camí. 



                                                   
              
 Dificultat 
 Baixa. La sortida no te cap dificultat tècnica, només es requereix una forma física suficient pel petit desnivell i la     
distància a recórrer.  Probablement sense punts d’aigua al recorregut (amb la sequera persistent les fonts no ragen). 
 

Transport 
 Sortida en Autocar des de la parada bus de l’entrada a Teià a les 7:00h, Plaça 1 d’Octubre. Cal ser puntuals. Anirem en  
autocar fins a Castellcir, al Moianès, on esperem començar a caminar sobre les 8.30h. 
 
Descripció 
ESPECTACULAR excursió de tardor per l’Espai Natural dels Cingles de Bertí, amb visites a l’imponent Castell de la Popa 
i a l’Ermita de Sant Andreu de Castellcir, passejada per la fantàstica fageda de la Sauva Negra i unes boniques vistes 
durant gran part del recorregut com a principals punts d’interès de la sortida.  
 
Dinar 
A la Masia Hostal Castellterçol. Farem un Menú de Cap de Setmana, segons productes de temporada, que inclourà: 
Primers: A triar entre 5 plats 
Segons: A triar entre 5 plats 
Pa, beguda (aigua, vi i gasosa), postres i cafès. Els extres van a càrrec de cadascú.  
Hi haurà alternatives per a persones vegetarianes, veganes i/o amb intoleràncies alimentàries. 
 
Recorregut 
Sortirem del centre de Castellcir i baixarem còmodament fins la riera, on ja divisarem a uns centenars de metres el 
nostre primer objectiu: l’Ermita de Sant Andreu de Castellcir (Km 2), erigida a la primera meitat del Segle XI i amb 
cementi propi. Si trobem Mossèn Jaume la podrem fins i tot visitar. A continuació seguirem caminant en direcció Nord, 
alternant pistes i corriols, en tot moment amables malgrat la pujada i amb bones vistes dels serrats propers, fins arribar 
al Castell de Castellcir o De la Popa (Km 4.5), magnífic castell romànic emplaçat en una gran roca amb forma de vaixell 
(vet aquí el seu nom). Actualment no es pot visitar el seu interior per motius de seguretat, però l’exterior ja val molt la 
pena. Seguirem pujant una mica, fins al Coll de Sauva Negra (Km 6.7), punt a partir del qual es pot dir que fem mitja 
volta a la ruta i comencem a baixar, ara per una fageda espectacular, el Bosc de la Sauva Negra, molt més pròpia de 
paisatges de mitja muntanya que dels altiplans del Moianès. Passarem per la Font de la Sauva Negra (Km 7.1), racó 
molt bonic i bucòlic. Sortint de la fageda anirem alternant trams de pista i corriol, sempre envoltats de boscos d’alzina, 
pi roig i pinassa, creuant-nos amb masos de tant en tant i en tot moment amb bones vistes del castell i dels serrats. Ja 
de tornada al poble, poc abans d’arribar-hi, farem una petita incursió per a visitar la balma i salt d’aigua del Torrent  
d’Esplugues (Km 12), per corriol sinuós i divertit que ens acabarà conduint prop el punt d’arribada a Castellcir (km 14).     
 
 
El recorregut curt visita igualment el Castell de Castellcir o De la Popa i substitueix el tram des del castell a la Sauva 
Negra per la pujada inicial (suau) al Serrat del Colom (molt bones vistes) i la visita a la Casanova del Castell, interessants 
indrets plens d’història. El recorregut és en sentit horari, al contrari que la llarga, i la visita a l’Ermita de Sant Andreu 
de Castellcir i/o la balma del Torrent d’Esplugues , si anem bé de temps, es farien al final de la ruta 
 



      

Mapa

 

Descàrrega de responsabilitats  

• Per assistir a la sortida cal estar federat o assegurat amb alguna pòlissa que cobreixi danys personals i a tercers   

• Cada participant és responsable d’avaluar segons la informació aportada en aquesta fitxa si el seu nivell físic i  tècnic 
és adequat per assistir-hi.  

• En cap cas, la persona que proposa aquesta sortida (ni el CET) podrà ser considerada responsable de possibles  danys 
o perjudicis derivats de la participació en ella per manca d’informació.  

• El recorregut pot no estar senyalitzat o ben definit en alguna de les seves parts o tapat per la neu, etc., per tant, en  
algunes ocasions és possible que s’hagi d’improvisar un traçat fora del track programat implicant això un canvi en  
les distàncies, desnivells i temps programats originalment.  

• La sortida es pot modificar o anul·lar amb previ avís per causes meteorològiques o de força major.  
• Cal ser puntual al lloc i hora de trobada.   
• En cas que la sortida requereixi un nombre màxim de participants, l’assistència es farà per ordre d’inscripció.  
• El fet d’apuntar-se en aquesta sortida implica que s’han llegit i acceptat tots els punts anteriors.  


