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Nom de la Ruta: Santuari de 
Cabrera   

Comarca: Osona Durada: 05:00 hores 

Desnivell acum.: 800 m. Quilometres: 20’130 Km 

Altura mínima: 814 m. Altura màxima: 1.310 m. 

 
 
Sortida/arribada:  Coll de Bracons,  a 2 km en direcció a Vic  
 
Itinerari:  Bracons – La Grevolosa – el Prat de la Vola – Torrent del Cantinell – Collet del Vidrier – Santuari 
de Cabrera – Coll de Bram – Bores de Masallera – Agullola de la Tuta – Pla del Sitjar – Pont de la Rotllada 
(Cantonigròs). 
 
Descripció:  La ruta surt per una pista al costat esquerra de la carretera, al cap de pocs metres travessem el 
torrent de Bracons, la pista segueix en direcció Sud, tot seguin el marge del torrent trobem un corriol ben fressat 
a la nostra esquerra, direcció Est, el camí puja suaument, deixem els corriols de la dreta, al final el camí gira a 
l’esquerra per deixar-nos a la fageda de la Grevolosa, anem pujant, fins deixant el corriol que ens portaria al 
coll de Bracons, un camí que ens porta a l’altre vessant, primer planejant, per desprès començar a baixar fins el 
mas del Prat de la Vola, agafem la pista en direcció Oest, quan la pista fa un revolt a la dreta, nosaltres agafem 
una pista poc fressada, que transita per el mig d’un prat, a partir d’aquí el camí es perdedor, tenim que seguir en 
direcció sud-est, per el final el camí guanya altura fent esses, per deixar-nos la pista de Cabrera, l’agafem en 
direcció oest, fins el collet del Vidrier. Aquí surt el camí que enfilant-se ens portarà al damunt de la carena de 
Cabrera, des d’aquí tot carenant, desprès de passar l’osca, arribem al santuari de Cabrera. 
Un camí que surt de darrera l’església, baixarem al collet de Cabrera per les escales, agafem el sender que en 
direcció sud, marques blaves, tot planejant, deixem a l’esquerra la pujada als Aiats, el camí comença a baixar, 
en aquest punt el tenim que deixar, ja que no tenim que perdre el cim de la carena, seguim en direcció sud per el 
caire, tot passant per sobre les roques, primer trobem les Bores de la Masallera, camí molt aeri amb un parell de 
passos no aptes per persones amb vertigen, el camí segueix, ull que la carena es bifurca, nosaltres tenim que 
agafar la de l’esquerra, que ens portarà a l’Agullola de la Tuta, espectaculars vistes, baixem per l’altre costat 
amb molt de compte, una vegada a baix, seguim per la carena i arriben al Pla del Sitjar, al cap d’una estona surt 
a la nostre dreta un sender que baixa vertiginosament fins a trobar el camí que passa per sota al cingle, a la dreta 
en direcció nord, aniríem cap el mas de la Tuta i Sant Júlia de Cabrera, nosaltres l’agafem en direcció sud, 
passem un collet, seguim per el mig del prat i sempre en direcció sud, arribarem al Pont de la Rotllada, punt 
final de la travessa. 
 
GPS:  Trak real.  
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