Pla d’Aiats Santuari de Cabrera des del pont de la Rotllada
5 desembre 2018

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Comas, Mercè Font, Toni
Manuel, Josep M Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar, Josep
Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca.
Distància: 11,45km. Temps: 4,58h. Temps en moviment: 4,21h.
Desnivell: 570m+. Temp:4 graus. Cotxe: 70 km, Jaume Bertran, Miquel Maymó, Ismael Porcar.

Ens trobem a les 7h del matí a l’àrea esportiva de Corró. Sortim direcció a la C-17 Vic, cap a
Roda de Ter on parem a fer un cafè.
A l’arribar al pont de la Rotllada deixem els cotxes i iniciem la sortida, són més de les 8h del
matí, estem a 4 graus hi ha molta boira a tota la plana d’Osona. A l’ arribar a la casa d’Aiats
gaudim de unes imatges precioses. Iniciem la pujada a la paret del grau d’Aiats, seguim un PR
amb marques blaves, anem pujant, a bon ritme i fem alguna foto, passem per la casa en ruïnes
del pla d’Aiats i seguim cap al mirador. Quan arribem ens hi quedem esmorzar, ens fem les
fotos, hi ha unes vistes espectaculars. i un bon sol.
Reprenem la marxa cap el coll del Bram, el terra és una catifa de fulles. Anem molt lleugers,
ens creuem amb una colla d’Olot, a l’arribar al coll pugem per les marrades o camí de pedres,
arribem a dalt el Santuari de la Mare de Déu de Cabrera, són quarts de dotze.
Cim d’avui 1.308m+ Ens fem les fotos i anem fins la taula geográfica tot gaudin de les vistes.
Comencem el descens per les escales, baixant amb molta precaució fins arribar al coll, aquí ja
baixem molt més ràpit pel sender PR amb marques blaves, quan ens trobem a prop de la masia
d’Aiats, veiem el Collsacabra, hi predominen els colors de la tardor. Seguim fins el pont de la
Rotllada on tenim els cotxes.
Sortida bonica, el dia preciós i amb bona temperatura. Decidim anar a dinar a ca l’Arumí a
Santa Eugènia de Berga .
La propera setmana anirem al Santuari de Bellmunt des de Vidrà. Sortirem a les 7h del matí de
la zona esportiva de Corró
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