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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud mínima  

Altitud màxima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Els cingles de Casadevall des de Rupit
Descobrim una de les zones més desconegudes 
dels voltants de Rupit: els cingles de Casadevall i 
el salt de Sallent

Rupit i Pruit, Collsacabra, Osona, Barcelona, 
Catalunya, Espanya
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Collsacabra - Vall de Sau. 1:25.000. Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Les vistes panoràmiques que tenim des del mirador del salt de Sallent i la bellesa 

impactant del salt.

Conèixer Rupit, un poble medieval digne de ser descobert i fotografiat, amb carrers 

empedrats i cases rústiques.

Creuar el famós pont penjat de Rupit.

Endinsar-nos en boscos d’alzina mediterrània, envoltats de verd pertot arreu.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Rupit - Plaça del Bisbe de la Font 0:00h 842m 42.024109º 2.464968º

        Salt de Sallent 0:30h 745m 42.015849º 2.473916º

        Mirador del salt de Sallent 0:35h 774m 42.014950º 2.475263º

        Grau de la Donada 0:40h 827m 42.015899º 2.477127º

        Grau de Casadevall 1:45h 838m 42.021786º 2.502076º

        Rupit - Plaça del Bisbe de la Font 3:45h 842m 42.024109º 2.464968º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.
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INTRODUCCIÓ
Caminada parcialment circular de 10,5 km de longitud que ens apropa a una de les zones més 
desconegudes de Rupit, els cingles de Casadevall. L’itinerari s’inicia al centre de Rupit on podem 
arribar des de l’aparcament que trobem a l’entrada del poble seguint els carrers Barbacana i Manyà, 
que són l’espina dorsal d’aquesta vila osonenca. Només la visita al nucli medieval de Rupit ja justifica el 
desplaçament! A tocar de l’església davallem cap a la riera de Rupit seguint les indicacions cap al salt de 
Sallent, on arribem en uns 30 minuts. Després de les inevitables instantànies de record, davallem el grau 
de la Donada i resseguim una antiga pista que ens mena per sota els cingles de Pujolràs, de Castellet i, 
finalment i després del salt de Ripol, els de Casadevall. Just aquí emprenem la pujada, constant i dreta, pel 
grau de Casadevall. Un cop dalt, gaudim del premi: unes vistes immillorables de l’Agullola de Rupit, del 
Montseny, del Far... A partir d’aquí només queda planejar pel pla de Castellet, passar per sota del castell 
de l’Envestida i arribar de nou al salt de Sallent, un bon lloc on refer-nos de la caminada. Després d’una 
remullada de peus, retornem a Rupit tot desfent el camí.

El paisatge del Collsacabra és una corrua de cingleres, autèntiques talaies d’un mar de color verd, salts d’aigua, 
racons inhòspits i història latent. Endinsar-se en aquestes contrades no deixa, per moltes vegades que ho 
visitis, indiferent. Les cingleres tenen dos colors perquè estan formades per estrats diferents: a la part baixa les 
roques són vermelloses perquè les aigües on es dipositaven estaven ben oxigenades i els minerals de ferro 
s’oxidaven. Les de la part de sobre són de color gris, formades anys més tard. Una ruta preciosa i inoblidable!

SABIES QUE...

Antigament el Collsacabra era sota el mar? Fa uns quaranta cinc milions d’anys les Guilleries i el 
Montseny eren la terra ferma i el Collsacabra es trobava sota el mar. Un mar que, en una època en 
què els Pirineus encara no existien, s’estenia cap al nord fins al centre de França.

NO ET PERDIS...

El pont penjat sobre la riera de Rupit. Va ser construït l’any 1945 pels artesans Francesc i Pere 
Rovira (que eren ferrers), Salvi Vila (paleta) i en Joaquim Marsal, fondista. L’any 1994 es va 
reconstruir totalment i, amb el temps, s’ha convertit en un dels grans atractius de Rupit.

MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Dia complet

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 3:45h en total: 0:30h des de Rupit fins al salt de Sallent, 1:15h des 
d’aquest punt fins al grau de Casadevall i 1:45h per tornar al punt d’inici de la ruta per la part alta del cingle.

DESNIVELL ACUMULAT: 400m

DIFICULTAT: Mitjana. La ruta no presenta cap dificultat tècnica, però en algun tram el camí s’enfila 
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COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Podem arribar a Rupit des de Vic o des d’Olot. Per fer-ho des de Vic, hem de seguir la carretera C-153 que 
passa per Roda de Ter, Santa Maria de Corcó, Cantonigròs i arriba a Rupit. Per fer-ho des d’Olot, agafem 
la carretera C-152 que passa per les Preses i Sant Esteve d’en Bas. En aquest poble agafem la C-153 (en 
direcció S) fins a Rupit. A l’entrada de la vila hi trobem un ampli espai d’aparcament (de pagament). Per 
arribar a la plaça del Bisbe de la Font, punt d’inici de la ruta, des de l’aparcament de la plaça de l’Era Nova 
hem de seguir els carrer Barbacana i Manyà durant aproximadament 350m.

Comencem la ruta a la        plaça del Bisbe de la Font (0:00h - 842m), just al centre del poble. 
Després de delectar-nos amb la visita al llogarret, tot descobrint els seus estrets carrers empedrats 
i el seu famós pont penjat, iniciem la ruta. A tocar de l’església neix un carrer amb indicacions cap 
al salt de Sallent. El seguim i, en forta baixada, ens mena fins a un cartell indicador. Aquí prenem 
el camí de l’esquerra, passant per un túnel sota d’una casa, tot deixant enrere Rupit i baixant a la 
riera homònima per un tram d’esglaons. Travessem la riera per una passera i continuem pel marge 
esquerre. Una mica més avall el camí s’eixampla. 

Avancem per aquest camí ombrívol i ben indicat fins que arribem al         salt de Sallent (0:30h - 745m), 
una caiguda d’aigua d’una vuitantena de metres, on val molt la pena aturar-se. A uns 300m trobem 
el         mirador del salt de Sallent (0:35h - 774m), un indret ideal per a gaudir de la imatge completa 
del salt, de la veïna Agullola de Rupit (una cinglera propera i de forma característica) i de les vistes 
de la vall que s’obre als nostres peus. 

RECORREGUT
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vigorosament i el desnivell és rellevant. En el tram entre el grau de la Donada i el grau de Casadevall, hem 
d’estar atents a l’orientació. 

ÈPOCA: Tot l’any.

CARTOGRAFIA: Collsacabra - Vall de Sau. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: Cal tenir en compte que només hi ha una font en tota l’excursió i que a l’estiu la calor pot 
ser sufocant. Tota l’excursió està senyalitzada menys el tram entre el grau de la Donada i el de Casadevall.  
Recomanem la utilització d’un dispositiu GPS per poder seguir la ruta sense problema.
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Tornem a la pista per on veníem, passem un pla a tocar de la cinglera i emprenem la baixada pel 
grau de la Donada. Si no es coneix la zona pot ser una mica perdedor. Un pal de fusta i unes marques 
lleus de sender ens indiquen el camí a seguir. El camí baixa dret pel        grau de la Donada (0:40h - 
827m), perdent alçada molt ràpidament. Per una canal estreta baixem fent ziga-zagues i ens plantem 
just a sota dels cingles de Pujolràs en un moment. El sender, un cop a baix, ressegueix la base de la 
cinglera per dins d’un bosc d’alzines molt frondós. Descartem el camí que surt a mà dreta i que va 
a la base del salt de Sallent i, més endavant, descartem també el camí que baixa a l’antic mas de la 
Donada. Enmig del camí trobem una mena de balma mig derruïda, un bon lloc on arrecerar-se en 
cas de pluja. 

En aquest tram anem trobant fites que ens indiquen la direcció a seguir, tot i que el sender és molt 
evident. El camí té molt bones vistes cap a l’Agullola de Rupit. Anem seguint la pista fins al torrent 
del Gravet. Aquí el camí es fa més perdedor però només cal creuar a gual el torrent (la major part 
de l’any no duu aigua) i, ja a l’altra riba, continuar en la mateixa direcció. Més enllà trobem de nou un 
munt de fites i passem per sota del salt del Ripol. Seguim avançant per la pista pedregosa fins a una 
bifurcació, on prenem la pista que puja. 

Més endavant, en una corba a l’esquerra, veiem un corriol que ascendeix cap a dalt dels cingles. 
El prenem i, tot fent llaçades, arribem al      grau de Casadevall (1:45h - 838m), que seguim a 
mà esquerra, en pujada. Després d’una bona esbufegada, arribem a la part alta dels cingles de 
Casadevall, amb unes vistes increïbles de l’entorn. Des d’aquest altiplà també veiem el veí pantà 
de Susqueda, enmig del conjunt de turons ufanosos que l’envolten. El Quintà de Casadevall és un 
indret ideal per parar-se a gaudir de l’entorn i del silenci. Aquí, lluny de tot, el temps sembla aturar-se 
i deixar espai per gaudir, serenament, de l’indret. 

Comencem ara el nostre camí de tornada per la part alta dels cingles en direcció al salt de Sallent 
i Rupit (O). Seguim endavant per la pista, passem un tancat, travessem el torrent del Gravet, i més 
endavant, passem per sota del castell de l’Envestida o castell de la Bastida, una roca que sobresurt 
de la cinglera, des d’on podem gaudir de la natura i del paisatge a cor què vols. Tot planejant i gaudint 
de l’espectacle visual arribem de nou al salt de Sallent, un bon lloc on refrescar-nos en època de 
calor. Ara només queda desfer els nostres passos fins que arribem a la        plaça del Bisbe de la 
Font (3:45h - 842m), punt d’inici de l’excursió. 
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

Sant Joan de Fàbregues 

Sant Joan de Fàbregues és una església romànica del segle XI preciosa i 
situada en un indret privilegiat, penjada a mitja altura sobre el torrent de 
Bonegre, al cor del Collsacabra. Podem arribar-hi a peu des de Rupit o 
amb cotxe per la pista asfaltada que porta de Rupit a Vilanova de Sau.

Coordenades GPS: 42.010224º 2.467906º

El castell de Rupit 

El castell de Rupit data del segle XI i fou construït en substitució del castell 
de Fàbregues. El castell s’aixeca en un indret estratègic, controlant tota 
la vall. La vila de Rupit va néixer i va créixer al voltant del castell, que fou 
un important nucli administratiu i econòmic durant l’edat mitjana.

Coordenades GPS: 42.024604º 2.466223º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

L’Agullola de Rupit 

L’Agullola és un dels penyals més característics del Collsacabra. Està 
separada de la cinglera, fet que li dóna una forma peculiar, similar a una 
dent que s’escapa de la resta. Constitueix una talaia insuperable que 
domina bona part del Collsacabra, la Selva i tots els congostos de les 
Guilleries, així com els pantans de Sau i Susqueda. Es troba molt a prop 
de l’església de Sant Joan de Fàbregues.

Coordenades GPS: 42.004390º 2.483781º
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!


