
Passejada per Rupit

Visitar el bonic nucli medieval de Rupit.

Les grans vistes que tenim de Rupit i el seu entorn més proper.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   844 m     

Altitud màxima   937 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Rupit

Població   Rupit 

Exigència física   Fàcil  

Temps total efectiu   1:00 h     

Distància total   4,2 km     

Desnivell acumulat   135 m     

Ruta circular, fàcil i tranquil·la, que ens descobreix 
l’encantador poble de Rupit des de diferents perspectives.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Càmping Rupit
Ctra. de Vic a Olot, s/n

08569 Rupit, Barcelona
Tel: +34 93 852 21 53
info@rupit.com | www.rupit.com
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Comencem l’itinerari al Càmping Rupit. Sortim del càmping i agafem la carretera C-153 cap a la 

dreta, abordant una curta pujada per aquesta via. Al cap d’uns 400 m arribem a un trencall a la dreta, 

on veiem una paret de pedra i una porta permanentment oberta (excepte en ocasions excepcionals). 

Nosaltres agafem aquest camí, que ens portarà fins a Rupit. Deixem enrere un trencall, on ens 

mantenim a la dreta pel mateix camí i continuem fins que arribem al principi del poble. Ens trobem en 

un punt aixecat, que ens ofereix molt bones vistes de Rupit i del seu castell.

Entrem a Rupit pel carrer de la Pedrera, que agafem des de l’esquerra de la casa que queda just 

al davant del punt on ens trobem. Aquí hem de baixar de la bicicleta per superar un tram d’escales. 

Aquest tram és curt, però cal parar atenció i ajudar als més petits amb la seva bicicleta si es necessari, 

perquè baixin tranquils i sense cap complicació.

Un cop a baix, situats al carrer del Coll del Castell, continuem la ruta rodejant l’enlairat castell 

de Rupit. Agafem el carrer del Bac de l’Era cap a la dreta i ens orientem cap al N. Anem perdent 

altura suaument per aquest carrer fins que desemboquem al carrer Barbacana, que ens porta 

fins a l’entrada del poble, on trobem un forn de pa, un parc infantil, l’oficina de turisme i un gran 

aparcament. En aquest punt, ens desviem un moment cap a l’esquerra, travessem la riera de Rupit 

i continuem fins al final de carrer per visitar el pont penjant.

Retornem fins al gran aparcament i agafem la carretera BV-5208 cap a l’esquerra, que seguim 

durant 1 km fins que enllacem amb la carretera C-153. Prenem aquesta via cap a la dreta i després 

de 400 m arribem al Càmping Rupit.

El pont penjat sobre la riera de Rupit va ser construït l’any 1945 pels ferrers 

Francesc i Pere Rovira, el paleta Salvi Vila i el fondista Joaquim Marsal. L’any 1994 

es va reconstruir totalment i, amb els anys, s’ha convertit en un dels grans atractius 

de Rupit.
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Osona.” 
propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Rupit 893 m 0,0 km

        Trencall cap a la dreta 907 m 0,4 km

        Mirador - inici tram escales 891 m 1,9 km

        Gran aparcament 840 m 2,6 km

        Pont penjant 845 m 2,7 km

        Càmping Rupit 893 m  4,2 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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