Santuari de Cabrera i Pla d’Aiats
20 d’octubre de 2021-10-21

Assistents: Isabel Alcalde, Karin Bruy, Pep Casas, Vicens Catafal, Joan Corbera,
Mercè Font, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Tere Pintó, Josep Pous, Josep
Roca.
Distància: 8,5km Temps: 4,19h Temps en moviment: 3,35h Desnivell: 510m+ Temp: 14graus
Cotxes: 70km Pep Casas, Josep Ma Martínez, Josep Roca.
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/santuari-de-cabrera-86893721

Ens trobem a les 7h del matí, anem cap a la
C17 i parem a Tona per prendre el cafè.
Seguim fins a Vic i agafem la C25 fins la
sortida de Roda de Ter, anem direcció a
Cantonigros, just en el pont de la Rotllada,
aparquem els cotxes a la vora del camí.
El dia està molt enboirat, fa fred i el terra està
moll.
Anem direcció a la masia d’Aiats, hi passem
molt a prop, gaudim d’unes imatges precioses:
els corders, les gallines, les oques, els gossos.
Això ja no es veu gaire.
Seguim un petit recorregut, corriol amb
marques blaves i pedrons. Pugem al grau
d’Aiats és una paret molt dreta, alguns llocs hi
pugem amb l’ajuda de les mans. Degut a la
boira ni veiem les parets del precipici ni tenim
cap vista.
A l’arribar dalt el pla, anem cap a la dreta per anar al mirador, avui no veiem res de res, fem una
foto de record, i tornem enrere direcció a coll de Brams. El terra és una catifa de fulles de tots els
colors de la tardor.

A l’arribar al coll pugem per les marrades o camí de les pedres, arribem a dalt el Santuari de la
Mare de Déu de Cabrera que són quarts de dotze.
Esmorzem abrigats ja que fa fred i molta humitat. No es veu res, seguim immersos a la boira.
Fem la fotografia de grup.
Comencem el descens per les escales, baixant amb precaució fins arribar al coll, aquí ja baixem
més ràpid i lleugers. Seguim pel sender del PR amb marques blaves.
Anem baixant i ja veiem la masia d’Aiats, i comença a veure’s el Collsacabra.

Arribem als cotxes a tres quarts de dues. La sortida és bonica, avui no hem vist res, la boira no
ha escampat amb tot el matí.
Decidim anar a dinar a ca l’Arumí a Santa Eugènia de Berga. Per dinar s’han afegit al grup en
Julià Pratginestós i la Roser.
Per la tarda anem a Vic a visitar la galeria
fotogràfica Tres-e-u, on exposa en Francesc
Ventura marit de la Isabel, una col·lecció de
quadres i fotografies preciosos.
La propera setmana anirem a Tavertet. Sortirem a
les 7h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall.

Fotografies: Joan Corbera
Text: Miquel Maymó Cirera

