CINGLES DE TAVERTET
Osona
Us presentem dos itineraris circulars pels cingles llevantins de Tavertet que es
complementen per tal d’admirar el formidable relleu tabular —característic del
Collsacabra (o Cabrerès) i part de les Guilleries— determinat per un conjunt
d'estrats horitzontals resistents a l'erosió i limitat, total o parcialment, per cornises i
cingles abruptes.
Aquests estrats, d’origen sedimentari, són fàcilment recognoscibles a l’entorn de
Tavertet. A l’inferior, format per conglomerats i gresos de tonalitat vermellosa, s’hi
sobreposen una capa més prima de gresos i sorres consolidades, que ha permès la
formació lleixes amb nombroses balmes, i el cingle blanc, calcari, anomenat pedra
de Girona, amb la que s’han construït edificis singulars com la catedral d’aquella
ciutat. Sobre el calcari, retirat del cingle per efecte de l’erosió, s’hi sobreposa una
coberta de margues, erma i aixaragallada —els terrers— formació de roca tova i
erosionable de color gris blavós i encara, un altre estrat de gresos més consistents
com el que aflora a la Roca Llarga.
Els itineraris que segueixen, tot i que tenen en comú el poble i els cingles i salts de
l’Avenc difereixen força: mentre un transcorre entre el peu i el caire del cingle,
l’altre ho fa pel peneplà superior. El primer parteix de prop de l’embassament de
Sau i el segon del poble, per això els accessos també són ben diferents.
Si voleu tenir una experiència més completa de la contrada us recomanem aquest
altre al Sot de Balà i Puig de la Força, pels cingles ponentins.
De la Riba a Tavertet
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SALTS DE L’AVENC
pel camí de Cabrera i als salts de l'Avenc pel de Sota-roca
12,8 km
604 m
fàcil
12 de juny de 2020
Editorial Alpina. Collsacabra/Vall de Sau (1:25000)
Editorial Piolet. El Collsacabra (1:25000)
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cingles-detavertet-salts-de-lavenc-51201221

Un dels punts d’interès dels cingles de Tavertet és el del Salts de l’Avenc, al peu del
mas homònim, on els torrents de l’Avellanosa i dels Abeuradors s’esbalcen sobre un
desnivell de dos-cents quinze metres en dos trams verticals que corresponen
justament als cingles blanc i vermell.
Tot i que recorrerem bona part del camí per cingleres, és un itinerari fàcil i gens
exposat, per amples lleixes on predomina l’alzinar, solcades per antics camins,
fressats i de bon fer. Especialment interessant el de Sau a Cabrera per guanyar el
cingle Moltorer, tot i que a la seva part baixa és força aixaragallat, és un camí de
bast que al tram superior conserva bona part d’empedrat. Resultarà ineludible
dedicar bona estona a visitar Tavertet, on a banda del ben conservat nucli urbà,
acostant-nos al fil del cingle podrem atalaiar la vall de Sau, les Guilleries i fins al
massís del Montseny. L’únic inconvenient és que la tronada la farem íntegrament
trepitjant el pavimentat camí de Rupit a Sau.
Accés
Des de la sortida 187 de la C-25, prenem la N-141d passant per Folgueroles i
Vilanova de Sau. Després d’uns quinze quilòmetres de revoltada carretera creuem
per sobre de la presa del pantà de Sau i continuem poc menys d’un parell fins a
l’Hostal de la Riba on, pocs metres abans, trobem bon espai per aparcament.
La Riba (484m)

Hi ha rètols indicadors. Seguint el GR 2 comencem a caminar per la carretera per la
que hem vingut en direcció a l’àrea d’esplai del pantà de Sau (NW). La deixem
aviat, al Solell del Masnou, per una pista a mà dreta indicada vers el cingle Moltorer
pel camí de Sau a Cabrera (NW/N). Al peu dels cingles del Pla de Dalt, deixem a
l’esquerra el camí del Grau del Castell (NE). Més endavant obviem una bifurcació a
mà dreta. Al Coll del Bosc creuem una pista precària (N), just després del primer
tram empedrat de camí.
Anem encarant-nos al cingle Moltorer. Després d’una balconada sobre el torrent de
Cal Sastre, deixem el cingle vermell i, per la lleixa de les Gotes, encetem el blanc.
Tot i que el camí és ample, tenim bones timbes tant sobre el nostre cap com als
peus. Unes darreres colzades ens deixen sobre el camí al Pla del Castell, que
prenem a mà dreta en direcció a Tavertet, propers al cingle. Pel carrer de Sau, la
plaça de les Guilleries i el carrer de Dalt atenyem la plaça Major on hi ha l’església.
Tavertet. Església de Sant Cristòfol (860m)
El lloc de Tavertet i la seva església estan documentats d’ençà el segle XI en una
infeudació atorgada pels vescomtes d’Osona-Cardona Ramon Folc i Ermessenda.
Retornem a la plaça de les Guilleries on, al costat d’un mirador, hi ha unes escales
d’accés al Sender de les Lleixes que, com el seu nom indica, recorre un conjunt de
feixancs a la paret del cingle, pocs metres per sota del carener. A l’alçada de l’absis
de Sant Cristòfol comencem a davallar fins a creuar un torrent on hi ha una curta
passarel·la. A l’altre marge deixem el camí que torna a enfilar-se per un a mà
dreta.
Camí de Sota-roca (816m)
Creuem el torrent del Roure i flaquegem pel cingle de Coll Savenc (SE). Al bell mig
trobem una bifurcació a mà dreta que baixa al mas de Vilaspinosa. Hi ha uns rètols
clavats en una alzina. Continuem a l’esquerra (NE) endinsant-nos als cingles de
l’Avenc i, prou més enllà, atenyem una pista que seguim a mà esquerra (N). Bona
estona abans ja podem albirar els salts.
Salts de l’Avenc (745m)
Els torrents de l’Avellanosa i dels Abeuradors s’esbalcen sobre un desnivell de doscents quinze metres en dos trams verticals. Al peu s’ha format un petit gorg on s’hi
barregen els cabals. A partir d’aquí pren el nom de torrent de les Aigües.
Continuem per la pista que, en baixada i passant pel costat del mas de Surroca ens
deixa sobre el camí de Rupit a Sau.
Camí de Rupit a Sau (671m)
Prové de Rupit per Sant Joan de Fàbregues. Som a poc més de mig camí, ens
resten sis quilòmetres de paviment per retornar a la Riba.
ROCA LLARGA I CINGLES DE L’AVENC
De Tavertet a Rajols per la Roca Llarga i retorn pels Cingles de l’Avenc
Distància
13 km
Desnivell acumulat
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14 de juny de 2020
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https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cingles-detavertet-roca-llarga-i-cingles-de-lavenc-51273465
A diferencia de l’anterior en aquest itinerari partirem de Tavertet i recorrerem la
part alta del cingles, bona estona pel fil, admirarem el mas de l’Avenc, exemple
notable del gòtic rural català, ens enfilarem a la Roca Llarga, una excel·lent talaia

sobre la contrada i visitarem els Salts de l’Avenc, on els torrents de l’Avellanosa i
dels Abeuradors s’esbalcen sobre un desnivell de dos-cents quinze metres en dos
trams verticals que corresponen justament als cingles blanc i vermell.
És un itinerari fàcil però, atès que sovint ens aproparem al cairell del cingle,
haurem de prendre les degudes precaucions. L’únic inconvenient és que
transitarem bona estona per camí pavimentat.
Accés
Arribem a Tavertet per la B-5207 des de l’Esquirol, entre els punts quilomètrics 16 i
17 de la C-153 (antiga Vic-Olot per Roda de Ter). Per aquesta mateixa carretera,
però a partir de Cantonigròs, també podem accedir a la B-5207.
A l’entrada del poble —la circulació hi és restringida— hi ha un ampli aparcament
(cost 2€ a juny de 2020).
Tavertet (484m)
Sortint de l’aparcament prenem a mà dreta el carrer de Jaume Balmes i, passant
per davant de la zona esportiva municipal, anem a parar a la pista que mena al Pla
i Turó del Castell. La creuem i trobem l’accés al sender de les Lleixes.
Sender de les Lleixes de Tavertet (857m)
Tal com delata el seu nom, recorre un conjunt de feixancs a la paret del cingle,
pocs metres per sota del carener. Baixem fins a ran de cingle al morral rocallós
conegut com Senyor Pere, que resulta un bon mirador. A l’alçada de l’absis de Sant
Cristòfol comencem a davallar fins a creuar un torrent on hi ha una curta
passarel·la. A l’altre marge deixem a mà dreta el camí de Sota-roca i recuperem
alçària fins a sortir al camí de Rupit.
Camí de Tavertet a Rupit (869m)
És un tram dels GR 2 i 151 i pavimentat. El seguim vers sol ixent. En atènyer el pla
sobre el cingle de Coll Savenc la pista fa una marrada per acostant-se al cairell. El
GR continua recte per una torrentera. Anem per la pista (la tronada la farem per la
drecera). Al Coll Savenc comença el tram de cingles conegut com de l’Avenc. Més
enllà deixem a mà dreta l’accés als Salts de l’Avenc, per on passarem de tornada.
Prou més enllà, després de creuar els torrents de l’Avellanosa i dels Abeuradors,
atenyem el mas de l’Avenc.
L’Avenc (1046m)
L’edifici original i bloc central del conjunt arquitectònic actual, és un exemple
notable del gòtic rural català declarat bé cultural d’interès nacional. Segons Artur
Osona (1840-1901), eminent excursionista, comerciant i escriptor, l’Avenc primitiu
data del segle XIII i la part nova del 1559, suposadament construïda per
picapedrers gascons. Algunes de les portes són adovellades, d’altres, a la sala
gòtico-renaixentista, són esculpides, i les finestres de la façana tenen llindes
cisellades. El casal va ser habitat fins a mitjans del segle XX, moment en el que
només es feia servir per guardar bestiar.
La família Abey-Parris va adquirir-lo l’any 1997 i, després de restaurar-lo, l’ha
dedicat al turisme rural.
Deixem el paviment i, per darrera les edificacions del mas, prenem el sender de
Monteis i la Roca Llarga, per una pista costeruda i aixaragallada que deixem darrera
el Puig de la Creu (coronat per un aero-generador) per un corriol que ens mena a la
carena on virem (NE), ja propers al cim.
La Roca Llarga (1186m)
Gran bloc de gres que sobresurt del carener, coronat per un vèrtex geodèsic.
Resulta una excel·lent talaia sobre la contrada: la vall de Sau amb els envasaments
de Susqueda i Sau, emmarcada pels cims de Sant Gregori, Sant Miquel de les
Formigues i el Montseny.

Continuem carenejant i, passat el coll del Vent, atenyem les baumes de Cortils.
Baumes de Cortils (1190m)
Dues balmes, la dels Cortils i la d’Arles. A la dreta del camí i ben indicades. Camí
enllà passem pel Puig de Cortils, sostre de l’itinerari (1196m), cim arrodonit que
ens passa desapercebut com a tal per l’arbreda que l’envolta. Aquí, seguint el
carener, fem un gir de 90º (NW) per continuar carenejant fins al coll.
Collet de Rajols (1159m)
Prenem una pista engravada que baixa a mà dreta. Fem drecera esquivant algunes
llaçades fins a sortir sobre el mas Rajols on retrobem la pista pavimentada que hem
deixat a l’Avenc. Rajols és una cruïlla de camins: per una banda el GR baixa a Rupit
i la pista continua fins a la C-153. Anem a la dreta, seguint la pista fins al Pla
Boixer, on podem albirar la Roca Llarga des de baix. Just passat el pla, en un
marcat revolt per esquivar la canal del Teix, abandonem la pista per un camí a
l’esquerra, seguint propers al cairell del cingle.
Salts de l’Avenc
Atenyem els torrents dels Abeuradors i de l’Avellanosa, per aquest ordre. Ens
acostem al cairell del cingle on, amb pocs metres de distància l’un de l’altre,
s’esbalcen sobre un desnivell de dos-cents quinze metres en dos trams verticals.
Però la natura del terreny i la vegetació que els envolta, no ens permeten copsar
aquesta magnífica caiguda. Per albirar-la ens cal accedir al peu del cingle bé pel
camí de Sota-roca, bé per la pista del mas Surroca.
Camí enllà retrobem la pista pavimentada que ens retorna a Tavertet.

