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Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Miquel 
Maymó, Manel Molina, Josep Oranias, Julià Pratginestós, Josep 
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Distància: Projectada 10’46 i amb altures 10’74 Km. Temps: 4,46 hores. Desnivells: 
367 m. Acumulat:   624 m.  Cotxe: 75 Km. Miquel Maymó i Manel Molina 
 
Ens reunim a dos quarts de vuit del 
matí a Llerona per sortir en direcció 
Vic, cap a Roda de Ter i a l'entrada de 
Cantonigròs, junt el pont de la 
Rotllada, deixem els cotxes. Pels vols 
de tres quarts de nou comencem a 
caminar, cap a la casa d'Aiats on 
arribem ràpidament. Passem a la part 
posterior i pugem per un prat on 
trobem un ramat d'ovelles. Ens 
endinsem al bosc i comencem a pujar 
per l'espectacular grau d'Aiats. El matí 
esplèndid ens permet assaborir 
l'espectacle de les cingleres que ens 
envolten. Ràpidament arribem als 
corrals i tot seguit al cimer Pla d'Aiats. 
Ens arribem al mirador al sud dels 
cingles amb amplia perspectiva. Una 

vegada satisfeta la nostra visió i fetes les fotos 
de rigor, retornem per el camí cap els corrals 
on a l'alçada de la casa. Parem a esmorzar, 
satisfeta la gana, continuem en direcció a Coll 
de Bram, i continuar després de breu 
deliberació pugem cap el Santuari de la Mare 
de Déu de Cabrera pel camí i després 
baixarem per les escales, així ho fem, en 
arribar a dalt (1.306 m.) novament gaudim 
d'esplèndid panorama, l'anticicló ens regala un 
d'aquells dies en que s`ho val l'esforç de pujar 
a les nostres muntanyes. 
Ens trobem amb un parell de grups de gent, 
els uns de Vic els altres de Sabadell que com 
nosaltres que realitzen una volta semblant, 
canvi d'impressions i bona entesa entre tots 
plegats, d'aquesta manera ens dirigim cap les 



escales, impressiona la vista, però a 
l’estar ben protegit el precipici per una 
barana en tot el recorregut es baixa 
ràpidament i sens temença. 
Som a Coll de Bram ara ja sols ens 
resta per el camí inferior tornar cap a 
la casa d'Aiats i el Pont de la Rotllada 
on arribem amb la companyia del grup 
de Sabadell. 
Ens acomiadem, per a continuació 
anar a Ca l'Arumí a Santa Eugènia de 
Berga, on després de dinar decidim 
per la setmana vinent anar al Taga, 
sortida que fou ajornada per el mal 
temps en setmanes anteriors, hora de 
sortida a les set a Llerona. 
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