16è Tomb de tardor al Collsacabra (Osona)
Dates: dissabte 7 i diumenge 8 de novembre de 2015
Participants (15): Maria Alías, Susana Álvarez, Joan Aubia, Josep Maria Badia,
Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Pilar Fargas, Marcel Fortuny, Joan Gassol,
Pili Inostroza, Montse León, Joan Marquès, Dani Ros, Amèlia Salvat.
Itinerari dissabte 7: Cantonigròs – pont de la Rotllada – riera d’Aiats – coll del
Bram – santuari i pic de Cabrera (1.308m) – GR151.1 – camí ral de Vic a Olot –
GR2 - serra de Mateus - Pruit – Rupit. Km: 17 Hores: 8
Pugem divendres a la tarda tots a Rupit i ens allotgem repartits entre la casa
rural l’Art i les fondes. Dissabte poc després de les 9 del matí comencem a
caminar des de Cantonigròs, pàrquing del restaurant Can Puntí, a l’entrada del
poble. Un nou sender obert recentment ens estalvia el primer tram de carretera
fins el pont de la Rotllada, on prenem a la dreta la pista que segueix la riera
d’Aiats en direcció nord. Veiem a la dreta els verticals cingles que conformen el
Pla d’Aiats i a l’esquerra la serra de Cabrera coberta de vegetació.

Riera d’Aiats

Escales a Cabrera

El sender puja entre bosc acolorit d’avellaners, faigs i roures, esplèndids en
aquests dies clars de tardor, justament el que veníem a buscar, mentre
trepitgem una catifa de fulles caigudes que dissimulen els contorns del camí. Al
coll del Bram prenem les escales tallades a la roca que s’enfilen per l’esperó
fins al punt més alt de la serra: primer al santuari de la Mare de Déu de Cabrera
on fem una aturada per esmorzar i després fins el vèrtex geodèsic i la taula
d’orientació que marca el cim del pic de Cabrera, de 1.308 m.

Pic de Cabrera

Tardor al Collsacabra

Tenim la sort de gaudir d’un dia perfecte de sol i bona temperatura. El paisatge
tardorenc del Collsacabra, amb les comarques de la Garrotxa a l’est i d’Osona
a l’oest, ens envolta com un mosaic de camps verds esquitxats de masos i
poblets, boscos de colors variats i una flaire carregada de calma i bellesa.
Destaquem el proper Puigsacalm que vam visitar ara fa un any i, més lluny, el
Canigó al nord i el Pedraforca a nord-oest, per damunt del santuari de
Bellmunt.

Pruit

Rupit

La baixada la fem pel relliscós sender de les Marrades i de nou al coll prenem
la pista que baixa a l’est seguint el GR151.1, que resulta estar molt mal
senyalitzat. Travessem les pastures amb vaques de la Casa Nova dels Racons
i al coll del Santcrist girem al sud-est i rodegem el puig de la Bastida fins que
trobem el GR2 al vell camí ral de Vic a Olot. Resseguim ara en direcció est la
serra de Mateus fins els mas de Renyins on l’orientació canvia al sud, i ens
apropem entre bosc al nucli de Pruit i més tard al magnífic i famós poble
medieval de Rupit, on arribem cap a les 5 de la tarda, amb el sol amagant-se a
l’horitzó.
Itinerari diumenge 8: Rupit – GR2 – Rajols – Cingle del Pla Boixer – L’Avenc –
Pic de Rocallarga (1.187m) – Bauma de Cortils – collet de Rajols – GR151 –
Cantonigròs.
Km: 13

Hores: 5

Sortim a ¾ de 9 pel GR2 en direcció oest, pujada suau i sostinguda entre bosc
fins la granja de Rajols. Aquí prenem la pista al sud que mena al cingle del Pla

Pujant a Rajols

Guilleries amb boira

Boixer, des d’on podem copsar la magnificència del paisatge dels cingles del
Collsacabra que es desplomen sobre la conca del Ter, els pantans de

Susqueda i Sau i els turons de les Guilleries, amb el Montseny tancant l’horitzó.
Per la casa rural de l’Avenc pugem al vèrtex geodèsic de Rocallarga (1.187 m)
on esmorzem. Les incertes boires típiques del temps anticiclònic resten
saturació als colors de l’ampli panorama. A partir d’aquí anem en direcció nord,
pel pic de Cortils i el collet de Rajols fins trobar les pestes que baixem
lentament entre una espessa fageda i els conreus fins les cases de
Cantonigròs, on tanquem el cercle d’aquesta excursió.

Al cingle del Pla Boixer

