CINGLES DE RUPIT
Osona
Salt de Sallent i cingles de Pujolràs, Castellet i Casadevall, pels graus de la Donada
i de Casadevall. Retorn per Sant Joan de Fàbregues i els Bassis.
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Ruta circular que podem escurçar renunciant al tram dels cingles i seguirà sent un
itinerari molt interessant.
La riera de Rupit és de cabal irregular. La millor època per realitzar-la és després
d’un episodi de pluges, malgrat que això ens obligui a descalçar-nos per travessarla. Segons al cabal, també podem tenir alguna dificultat en creuar, tant per dalt
com per baix, el torrent del Gravet.
Tot l’itinerari és senyalitzat excepte el tram a peu de cingle, entre els graus de la
Donada i de Casadevall.
Accés
A la C-153 entre Roda de Ter i Sant Esteve d’en Bas, entre el punts quilomètrics 31
i 32, prenem la carretera d’accés a Rupit. Ampli espai d’aparcament a l’entrada del
poble.
Plaça de l’Era Nova (842m)
Travessem la riera de Rupit pel pont, anem a l’esquerra, baixem unes escales i la
tornem a creuar pel Pont Penjat. Pugem les escales i anem a la dreta. Passem per
carrer de l’Església i, abans de la Plaça Major, anem a l’esquerra (rètols indicadors
Salt de Sallent i Ermita).
Escales sota la Plaça Major (820m)
Rètols indicadors. Anem a l’esquerra en direcció al Salt de Sallent. Baixem unes
escales i prenem un sender que ressegueix el peu del cingle, amb la riera a mà
dreta. Baixem més esglaons i travessem la riera a gual per unes passeres.
Continuem pel marge esquerre per un camí ben condicionat.
Desviant-nos lleugerament del camí trobarem el saltant del Rodor, la font de la
Pomareda i el saltant de Sabaters.
Riera avall el camí s’eixampla i sortim a una pista.
Salt de Sallent (745m)
Rètols indicadors. Anem a l’esquerra en direcció al sender ran de cinglera. Ens
separem de la pista per acostar-nos al ben condicionat mirador del salt.
Tornem enrere però no seguim la pista (per on retornarem) sinó que prenem un
camí a mà dreta (estaca indicadora) que ens mena al grau de la Donada.
Baixem pel grau que salva el cingle de Pujolràs per una estreta canal. Obviem a mà
dreta (fita) el corriol que baixa al gorg del peu del salt de Sallent. Poc més enllà
deixem, també a mà dreta, el camí que continua fins a l’antic mas de la Donada.
Anem a l’esquerra, enfilant-nos fins al peu del cingle, per camí ben fressat.
Resseguim el peu del cingle (E) i travessem a gual el Torrent del Gravet.
A l’altre marge el camí es desdibuixa. Aviat localitzem una antiga pista
(probablement de treure fusta) ampla però molt deteriorada i pedregosa. Obviem
un ramal que baixa a mà dreta i continuem (E) sempre propers al peu del cingle.
Travessem el Torrent del Ripol que salta la cinglera per sobre dels nostres caps.

A la propera bifurcació anem a l’esquerra, en pujada, fins que unes fites per la
mateixa mà ens indiquen el camí del grau.
Si continuem pocs metres més enllà sortirem sobre una codina de roca rogenca,
bon mirador de l’entorn.
Grau de Casadevall (729m)
Camí poc definit entre l’alzinar que fa de mal seguir i obliga a fixar-nos-hi be.
Senyals de pintura i fites escadussers. Fort pendent.
Just abans d’entaforar-nos a la canal atenyem un camí empedrat que puja per la
nostra dreta des la Vall de Fornils. El seguim i, en amables llaçades per marge dret,
ens deixa al fil de cingle.
Camí del Far a Cabrera (928m)
Rètol indicador. Anem a l’esquerra en direcció al Salt de Sallent, per una ampla
pista que ressegueix la cinglera per dalt.
Albirem a mà dreta el mas de Casadevall, travessem de nou el torrent de Ripol i, a
l’alçada de can Miquel, anem a l’esquerra (rètol indicador) en direcció al Salt de
Sallent.
Al Pla de Castellet el camí esdevé corriol i fem una gran marrada per salvar el
torrent del Gravet que travessem a gual.
Continuem a l’altre marge per pista fins que retrobem el camí de l’anada.
Travessem a gual la Riera de Rupit i continuem per l’altre marge (rètols indicadors)
en direcció a Sant Joan de Fàbregues. Podem fer-ho per la pista (molt
aixaragallada) però és aconsellable seguir un corriol paral·lel, més proper al fil del
cingle, que ens proporcionarà noves vistes del salt.
Grau de Sant Joan (797m)
Anem a la dreta en direcció a Sant Joan. La pista ara és pavimentada. A la propera
cruïlla (indicada) anem a l’esquerra i, en tres-cents metres, ens plantem a Sant
Joan de Fàbregues.
Sant Joan de Fàbregues (823m)
Església romànica d’una sola nau i tres absis disposats en trèvol, damunt dels quals
s'eleva un cimbori ortogonal amb llanterna. Tot i que és documentada d’ençà l'any
961, per les característiques arquitectòniques correspon al romànic llombard (segle
XI). Molt afectada pels terratrèmols del 1427 i la guerra civil, fou reconstruïda el
1976.
A la façana ponentina hi ha adossada la rectoria i a la llevantina, al peu de l’absis,
hi ha taules i bancs ben disposats.
Retornem al camí de Rupit a Sant Joan i, poc més enllà, trobem un corriol a mà
esquerra.
Camí dels Bassis (822m)
Rètol indicador. Ens enfilem per l’obaga per un corriol ben fressat. Travessem la
torrentera i sortim sobre una codina (rètol) on localitzem un parell de tombes
antropomòrfiques datades possiblement el segle X.
Continuem camí (senyal de pintura blava) per enfilar-nos al mirador.
Mirador dels Bassis (935m)
Cota màxima de l’itinerari al fil d’un cingle on gaudim d’una magnífica perspectiva
de tot l’entorn i on podem resseguir bona part del camí que hem fet.
Continuem camí i, a la propera bifurcació (rètols), anem a la dreta, malgrat que les
indicacions en guiïn a Rupit per l’esquerra.
Davallem fins a atènyer la carretera de Rupit a Sant Joan que prenem a mà
esquerra bona estona, fins que l’abandonem per un ampli camí a mà dreta que en
pocs metres ens deixa a Santa Magdalena.

Santa Magdalena (853m)
Senzilla església barroca del segle XVII, d’una sola nau coronada per campanar
d’espadanya.
Situada sobre un promontori en una colzada de la riera, ens dóna una vista
panoràmica de Rupit.
Baixem a creuar la riera pel pont de can Badaire i retornem al poble per un camí
empedrat.

