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Per pujar a 
Cabrera, tot i que 
a primer cop 
d’ull no ho 
sembli, hi ha 

camins per triar i remenar. 
Nosaltres comencem des de Sant 
Julià de Cabrera i així gaudim 
d’una altra joia del romànic. 
Avancem per la pista, direcció 
nord, fins una cruïlla (coll del 
Vidrier) on ens enfilem per un 
camí a la dreta que, entre boix  
i roure, inicialment és de fort 
pendent, però de pujada suau 
després tot flanquejant la serra. 
Anem pujant i el paisatge al 
nostre voltant es configura,  
la serra dels Llancers i el 
Puigsacalm ens retallen 
el cel. Passem de llarg una 
bifurcació a l’esquerra 
i una altra a la dreta i aviat 
ens endinsem per l’obaga 
on canviem de vegetació. 
El boix ens continua 
acompanyant i uns grans 
faigs ens embolcallen en un 
nou entorn i un nou horitzó, 
el de la Garrotxa. Trobem dues 
bifurcacions, anem les dues 
vegades cap a la dreta i arribem 

El passadís cap al 
santuari de Cabrera
Cabrera, vist des de la plana de Vic, és inconfusible:  
una llarga serra, plana de dalt amb un tall al bell mig que 
la divideix en dos. Del castell, en resten quatre pedres, 
però ens hi espera un altre tresor, el santuari de la Mare 
de Déu de Cabrera. L’indret és un petit paradís de pau  
i bellesa que ens reserva una extensa panoràmica. 

Text i fotografia Aurora Montserrat

dalt, som al Pla del Prat. Seguim 
cap a l’esquerra i aviat trobem 
la font de l’Osca. Per la cada 
vegada més estreta carena, 
anem fins a l’Osca de Cabrera.  
Tot just abans d’arribar-hi, el camí 
baixa pel vessant esquerre. Hi 
passem amb precaució. El camí 

aviat s’eixampla, deixem de 
banda dos corriols de baixada  
a l’esquerra i prenem un tercer 
que supera una petita roca amb 
dos esglaons artificials. Som 
a les ruïnes de l’antic castell 
de Cabrera i una taula rodona 
de referència ens il·lustra sobre 
la majestuosa panoràmica de 

360 graus: Montserrat, la Mola,  
els Rasos de Peguera, el Pe- 

draforca, el Puigmal, 
el puig de Basse- 

goda, el Ca- 
nigó, l’Albera, el golf de Roses, 

el Montseny... Una talaia superba! 
Uns passos més i arribem al 
santuari de la Mare de Déu de 
Cabrera, erigit al segle xvii en el 
lloc on hi havia hagut l’ermita del 
castell, derruïda per un terratrè-
mol el 1428. El santuari, avui 
objectiu de moltes excursions, 
ofereix també, a l’antiga casa 
annexa dels ermitans, servei de 
restaurant i hostatgeria els caps 
de setmana i festius.

Baixem per l’impressionant 
camí de les escales per desfer el 
pendent fins al coll de Cabrera, 
d’on prosseguirem per un camí 
fins a Sant Julià.  

Fitxa tècnica
Distància: 5 km.
Durada: 2 h.
Desnivell: 355 m.
Itinerari: Sant Julià de Cabrera – 
coll de Cal Vidrier – el Pla del Prat 
– coll de l’Osca de Cabrera – ruïnes 
del castell de Cabrera – santuari de 
la Mare de Déu de Cabrera – coll del 
Bram – Sant Julià de Cabrera.
Observacions: Cal vigilar el fort 
pendent i les cingleres que ens 
anem trobant. El coll de l’Osca es 
passa bé, però, tal com el seu nom 
indica, és estret i pot fer respecte.

Com arribar-hi
Amb tren: Les parades més 
properes són Vic i Manlleu (línia 
Renfe Barcelona–Puigcerdà  
 902 24 02 02 |  www.renfe.es).

Amb autobús: Sagalés uneix Vic 
amb Cantonigròs, possible lloc d’inici 
alternatiu de la ruta (  93 889 19 17

 www.sagales.com). 
Amb cotxe: Des de Vic, prenem 
la C–153 a Olot. Al km 21,5 hi ha el 
pont de les Perxes. Passat el pont, 
comença, a mà esquerra, una pista 
cimentada. A 3 km hi ha l’església 
de Sant Julià, lloc d’inici de la ruta. 

On menjar
Restaurant del Santuari
Preparen plats com l’arròs de 
muntanya, la botifarra amb seques  
i el xai amb patates. Acostuma a ser 
ple; cal reservar-hi taula. És un lloc 
molt entranyable amb unes vistes 
increïbles, si toca finestra.  

 Santuari de la Mare de Déu
de Cabrera |  93 856 50 55 /
93 744 70 33 |  Preu mitjà de la 
carta: 20€ |  Les magnífiques 
vistes que s’obtenen des de la taula

 L’espai a taula és estret 

On dormir
Hostal de muntanya Cabrerès
Petit hostal de decoració rústica
i molt acollidor situat al bell mig de 
Cantonigròs, en un entorn natural  
de gran bellesa dominant la plana  
de Vic. Capacitat per a grups o famí- 
lies de vint persones.  Major, 26. 
Cantonigròs |  93 856 50 22

 www.cabrereshostal.com 
 Habitació doble amb esmorzar: 

35€ per persona i nit |  |  |  
 L’ambient és familiar i acollidor   
 La capacitat de l’hostal és força  

limitada, té vuit habitacions dobles

El castell de Cabrera va ser poderós 
al segle xiv, sota el regnat de Pere III 
el Cerimoniós, però avui només en 
queden les restes d’una torre

GuiA PRàCTiCA  RutA A peu
Pas a pas, descobrint els Països Catalans per camins i senders 

Abans d’arribar al santuari de la  
Mare de Déu de Cabrera cal passar 
per alguns trams angostos que ens 
regalen unes vistes sorprenents.

HO SAbíeu?
Un llinatge distingit
El castell de Cabrera, documentat des del 940, 
donà origen a un dels llinatges feudals més 
distingits del país, els Cabrera. El primer que 
apareix citat fou Gausfred el 1002. El seu fill, 
Guerau i, obtingué el vescomtat de Girona en 
casar-se amb la filla del comte homònim. Durant 
determinades èpoques i també per aliances 
matrimonials, regentaren el vescomtat d’àger, 
el vescomtat de Bas i el comtat de Mòdica, 
a Sicília. Al segle xiv, el rei Pere iii el Cerimoniós  
els va concedir el títol de comtes d’Osona. 
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