
Pla d’Aiats – Santuari Cabrera  
14 d’abril de 2010   
 
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, 
Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura 
 

Distància: 10’60 Km. amb altures 10’88 Km. - Temps 4’32 h.  
Desnivells: total 402 m. Acumulat 559 m.  Cotxe: 75 Km. Josep Roca i Ismael Porcar 
 
Ens trobem als Gorcs a les 7 del 
matí, encara que no sortim fins al 
cap de 10 minuts. 
Anem cap a la Garriga on prenem 
la C-17 en direcció Vic. En sortim 
per agafar l’Eix transversal, que 
deixem per la C-153. Travessem 
Roda de Ter i seguim per Santa 
Maria de Corcó. Parem després de 
passar el pont de la Rotllada. 
Comencem a caminar a les 8’11 
hores. Després passem pels masos 
la Rotllada, la Cabreta i al passar 
per la Creu, anem a prendre el 
camí dels Aiats. Quan hem fet mitja 

hora de camí trenquem per passar per la 
masia dels Aiats i pugem per un camí 
que ens porta als cingles dels Aiats. El 
pendent es fa notar i la seva pujada és 
pesada. Trobem molta pedra i el terra 
mullat dificulta l’ascensió. Seguim uns 
senyals de color blau i ecara que es 
perden de tant en tant, sempre els 
tornem a recuperar. Quan hem arribat a 
la cinglera, comencen a caure petites 
guspires de neu, que pararan aviat. La 
temperatura ha baixat i es tema de 
comentari el fred que fa. Malgrat el dia 
es boirós, des del mirador dels Aiats 
distingim un difuminat Puigsacalm. 
Divisem la vall des d’aquella magnífica 
posició. Retornem pel mateix camí en 
direcció a Cabrera. Durant aquest 
recorregut hem de vigilar en petits trams 
el relliscós fang. Seguim pel Coll del 
Bram i passem pel costat est del Puig 
dels Llops fins al Collet de Cabrera. 
Optem per pujar per les escales. Ens 
fatiga el considerable desnivell. Fem 120 
metres de pujada en un quart d’hora. A 
l’arribar al pla de Cabrera (¾ d’11 hores) 
ens assentem en uns bancs on 
esmorzem. Després seguim fins al lloc 



més alt del Pla (1307 m). 
Fem la baixada pel camí 
fins al Collet de Cabrera. 
Retornem pel camí més 
curt. Aquest passarà per 
una espècie de torrent 
per on encara baixa 
aigua. A l’arribar a 
l’altura dels cotxes 
aparcats, passem per 
sota d’uns filats i 
travessem un camp per 
arribar-hi. Encara hem 
de saltar  un rierol. Hi 
arribem a ¾ d’1. Decidim 
anar a dinar a l’Esquirol 
(santa Maria de Corcó) a 
l’hostal Collsacabra. 
Dinar sense sorpreses i 
amb el nivell esperat, 
prou correcte. Mentre 
dinem a una taula veïna 
hi menja en Joan 
Crosas. L’actor que a la 
sèrie Ventdelplà inter-
pretà al germans Gustau 
i Alfons Trias.  
Després d’un petit debat 
sobre la Serra de Busa 
es decideix que la 
propera setmana anirem 
al monestir de sant Pere 

de Rodes, des de Pau. Sortirem a les 7 del matí del Ramassar.  

Text: Josep Maria Farnés                                                        Fotografies: Joan Corbera   

 


