Pla d’Aiats - Santuari de Cabrera
3 de febrer de 2016
Integrants: Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep
Oranias, Julià Pratginestós i Josep Roca
Distància: Projectada 10,46 km amb altures 10’78. Temps:
4’55 h. Desnivells: 370 m acumulat: 630 m
Cotxe: 70 km.
Josep Roca i Manel Molina.
Ens trobem a les 7 del matí a Llerona,
sortim direcció C-17 Vic, cap a Roda de
Ter, abans de arribar a Cantonigrós, junt
el pont de la Rotllada, deixem els cotxes.
Iniciem la caminada, són més de les 8 del
matí, fresqueta 6 graus, molta boira,
poques vistes, esperem que al cim faci
sol. A l’ arribar a la casa d’Aiats surt el
pagès ens saludem, porta el porro a la mà
i ens convida a beure, un parell, tasten el
porro i ens explica que viu a la masia amb
els nebots. Tenen un ramat d’ovelles molt
gran, es troben molt sols.
Iniciem de sobte la pujada a la paret del grau d’Aiats, seguin un PR amb marques blaves, el
matí amb boira, no es veu res, anem pujant, fem alguna foto, a l’arribar a la barraca del pla
d’Aiats, ja al cim trobem tres excursionistes de Manlleu, i ens expliquen que el pla d’Aiats
als anys cinquanta, eren camps de cultiu principalment patates. Quan arribem al mirador,
ens intercanviem fotos, ells es queden a esmorzar i nosaltres seguim cap el coll del Bram.
Anem molt lleugers per la fresqueta i la humitat. Pugem per les marrades o camí de pedres,

arribem a dalt al
Santuari a les
onze hores és
l’hora d’esmorzar,
ens abriguem per
què segueix la
boira i el fred.
Fem les fotos i
comencem
el
descens per les
escales. Sort de
la barana anem
baixant
amb
precaució,
fins
arribar al coll,
baixem molt de
pressa per el
sender PR amb
marques blaves,
quan ens trobem
a prop de la
masia d’Aiats ens
retrobem amb els
de Manlleu, fem
petar la xerrada
fins arribar al seu
cotxe,
ens
acomiadem
i
nosaltres seguim
fins al pont de la
Rotllada on hi
tenim els cotxes.
Sortida bonica, el
dia no ens ha
acompanyat
gaire.
Decidim anar a
dinar a ca l’Arumí
a Santa Eugenia
de Berga i ens trobem que fan vacances,
decidim anar a Mas Estabanell, al costat de la C17 als Hostalets de Balenyà, molta gent, ben
atesos, a les postres es brinda amb cava per
l’aniversari d’en Josep Roca.
La propera setmana anirem a Matagalls, sortida
a les 8 h de Llerona.
El dia 17 anirem al Taga de Santa Magdalena.
Sortida a les 7 h de Llerona.
El dia 24 Calçotada 14 aniversari dels Ginesters.
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