Cabrera des de Falgars d’en Bas
12 de març de 2014
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Maymó, Josep Oranias, Ismael Porcar (i la Neret)
Julià Pratginestós, Josep Rodri, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: Projectada 12,61 Km i amb altures 12’91 Km. Temps 5’34 Desnivells: 328 m.
Acumulat: 712 m. Cotxe:. 87 Km. Miquel Maymó, Ismael Porcar i Josep Roca

Sortim dels Gorcs a les 7 del matí i prenem la C-17 a la Garriga i a Vic anem per Roda
de Ter cap a Cantonigrós i Falgars d’en Bas. Comencem a caminar a 2/4 de 9 cap a
Cabrera per un camí bastant planer. En arribar al Port de la Faja iniciem l’ascens directe
per un corriol marcat amb senyals grogues fins al cim de Cabrera (1.306 m) on hi
arribem a les 10’15 h. Després tot seguit esmorzem davant del Santuari de Cabrera.
Baixem per les escales i a partir del Coll del Bram iniciem l’ascens per un corriol cap al
Pla d’Aiats. Passem pel costat de les cabanes del Pla d’Aiats i ens arribem fins al
mirador. Després seguim per un camí ascendent que passa ran de la cinglera dels Aiats.
El descens força complicat però assequible. Passem pel Coll de Saiols i al peu del Puig
de la Bastida trenquem per una porta que baixa per un altre corriol. A partir d’aquest

punt havíem d’agafar el GR-2 i
anem erràtics fins que prenem el
Serrat dels Sangles que passa
per la masia la Codina fins arribar
a la carretera que ens porta a
l’aparcament. Després per salvar
els revolts dels cotxes agafem la
carretera que va directe als
Hostalets d’en Bas. Anem a dinar
a can Font. A la sobretaula es
decideix que la propera setmana
anirem a Cingles de Vallcebre.
Sortirem a les 7 dels Gorcs. Tornem pels túnels de
Bracons.
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