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TRAM VIC – SANT JOAN DE LES ABADESSES GR 151 

DE TAVERTET  
A RUPIT (des de l’etapa de Tavertet a l’Esquirol) 
 
 

 
DADES TÈCNIQUES 
 

DISTÀNCIA RECORREGUDA 
7.764 m 

ALTURA MÀXIMA 
1.105 m 

ALTURA MÍNIMA 
846 m 

ASCENSIÓ ACUMULADA 
402 m 

DESNIVELL SORTIDA-ARRIBADA 
-18 m 

 

 
NOTES 
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………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 

La ruta que uneix Tavertet i Rupit, és un clàssic dels clàssics, una 
etapa perfecte amb tots els ingredients per a seduir a caminants i a 
excursionistes. Les increïbles vistes que ofereix la cinglera no tenen 
comparació, les masies que descobrim al pas son úniques i de gran 
antigor, la vegetació variada i ufana, de rouredes mil·lenàries a 
fagedes exquisides i a les bagues més fresques. Finalment Rupit, un 
autèntic pessebre 365 dies l’any, un representant perfecte de 
l’arquitectura de poble de muntanya català amb una gastronomia 
coneguda i uns productes locals de terra rica i autèntica. 
 

 
Casa del poble 

 
Rupit 
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DETALL DE LA RUTA 
 

PUNT 
NÚM. 

HORA 
(45 km/h) DESCRIPCIÓ 

DISTÀNCIA 
RECORREGUDA 

(km) 

ALTURA 
GPS (m) 

RUMB 
TRACK (º) PENDENT 

(%) 
COORDENADES 

 00:00:00 Sortim de la plaça de Tavertet, i 
enfilant el darrer carrer del 
poble, el de Galzeran Sacosta, 
direcció NE sortim del nucli 

0.000 869 069 0 41º59.749'N 

002º25.157'E 

 00:01:41 Seguim la pista pavimentada que 
ens dirigeix al dipòsit d’aigua 
municipal. 

0.081 867 089 2 41º59.774'N 

002º25.231'E 

 00:02:53 Deixem el camí de Can Feló a la 
dreta. Camí que mena també a 
la petita cova de Can Feló, 
penjada al cingle. 

0.161 862 076 4.9 41º59.776'N 

002º25.289'E 

 00:04:13 A l’esquerra observem els turons 
testimoni de margues gris 
blavoses, coneguts a la comarca 
com a testimonis vivents del que 
en algun moment del nostre 
passat hagué estat una 
muntanya, ara pelada i 
erosionada per causes 
meteorològiques, del pas del 
temps i per la pròpia debilitat del 
material. 

0.249 882 190 10.1 41º59.793'N 

002º25.348'E 

 00:08:34 Deixem la pista pavimentada per 
retallar un xic tombant a 
l’esquerra 

0.540 902 107 -1.9 41º59.705'N 
002º25.500'E 

 00:14:24 Retrobem la pista pavimentada i 
passem un pas de bestiar. Des de 
Collsavenc, on som, fins a Rajols, 
el camí transcorre per l’Espai dels 
Cingles de l’Avenc de Tavertet, 
cogestionat per la 
Fundació Territori i Paisatge i 
l’Avenc des del 2008, les 
impressionants vistes i la 
vegetació autòctona d’aquest 
espai natural únic, ens seran 
companyes de viatge, siguem 
doncs conseqüents amb aquesta 
iniciativa de preservació del 

0.929 949 012 9.4 41º59.734'N 

002º25.740'E 
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medi. 

 00:24:44 Deixem a mà dreta un camí que 
marxa vora el cingle tancat amb 
una cadena, que s’uniria amb el 
nostre passada la masia, just 
abans de la Canal del Teix. 

1.618 989 032 5.8 42º00.014'N 
002º26.051'E 

 00:40:02 El GR voreja les Panes de l’Horta 
de l’Avenc tot entrant fins a 
creuar el Torrent de l’Abeurador. 
Dit torrent té dues peculiaritats 
importantíssimes: curs amunt 
ens apropa a una de les 
obertures de la cova del Serrat 
del Vent i curs avall es precipita 
per la cinglera formant un salt 
d’aigua espectacular de més de 
200 metres d’alçària. 

2.637 1024 094 -2.9 42º00.448'N 

002º26.305'E 

 00:44:37 La masia de l’Avenc, un casal 
gòtic renaixentista datat del 
s.XIII, ara restaurada i 
perimetrada, és una de les 
construccions més antigues de la 
contrada i actualment es dedica 
al turisme rural i cultural. 

2.943 1027 176 1.6 42º00.341'N 
002º26.458'E 

 00:54:34 A la nostra dreta queda la Canal 
del Teix 

3.607 1066 085 -9.7 42º00.466'N 
002º26.752'E 

 01:00:51 Aquesta gran superfície calcària 
arran de penya-segats voltada de 
pastures és anomenada Pla 
Boixer degut a que per la poca 
quantitat de terra que hi ha 
dipositada damunt la mateixa 
roca, sols hi creixen els boixos. 

4.025 1073 017 5.9 42º00.510'N 
002º26.984'E 

 01:06:29 Mirador de Pla Boixer, des d’on 
s’albira el mar en dies de bon 
temps. Podeu veure les Medes a 
85º que estan a 64 km en línia 
recta, el santuari del Far a 81º , 
l’ermita romànica de Sant Joan 
de Fàbregues just sota vostre a 
96º o el mateix poblet de Rupit a 
40º i a 2 km de distància en línia 
recta. 

4.401 1085 313 5.9 42º00.707'N 

002º27.033'E 
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 01:21:40 Trobarem la desviació del GR-
151. Tombant a l’esquerra 
trobaríem Cantonigròs i d’allà 
continuaríem el GR-151 fins a 
Sant Joan de les Abadesses 
(Vegeu Etapa 5) 
Continuarem recte, i voltant la 
masia de Rajols girarem a la 
dreta per baixar fins a Rupit. 

5.414 1086 005 -11.5 42º01.117'N 

002º26.618'E 

 01:23:30 Rodegem la masia de Rajols pel 
darrera per iniciar el descens per 
un petit sender. 

5.535 1074 072 -4.8 42º01.157'N 

002º26.665'E 

 01:32:26 La fageda xica de Rajols, a la baga 
de la muntanya, tot seguint el 
curs del torrent de Sabaters és 
d’una frescor agradable que en 
mesos d’estiu es fa molt 
alleujadora per al caminant. 

6.131 992 063 -11.1 42º01.194'N 
002º27.079'E 

 01:44:26 Arribats a les pastures del Soler, 
el fort desnivell minva, per 
reprendre’s en l’últim tram 
d’entrada al poble. 
Aquest descens és un fort ascens 
molt conegut en la caminada 
popular Rupit - Taradell, que 
segueix el traçat del GR-2 que ens 
acompanya 

6.931 926 083 -7.8 42º01.257'N 
002º27.533'E 

 01:49:12 Creuem el camí carreter que 
uneix la masia del Soler amb la 
masoveria de La Palomera, 
actualment en ruïnes. 
Continuem recte pel sender 
marcat. 

7.249 897 109 -10.4 42º01.359'N 
002º27.650'E 

 01:52:02 Entrem al poblet de Rupit pel 
SW, l’enllosat del carrer i la 
imatge de les primeres cases ens 
fa una idea del que és el poble, 
tot i que aquestes primeres cases 
són noves. 
Per la dreta, se’ns suma la variant 
del GR-2 que ve de Sau, 
aconsellable per aquells qui 
recorreu el sender en BTT o 
algun altre mitjà no tant 
adaptable al terreny dificultós. 

7.438 874 029 -15.8 42º01.360'N 
002º27.771'E 
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 01:56:56 Rupit és un dels pobles més 
pintorescos de Catalunya, 
representat al poble Espanyol de 
Barcelona. A cavall del camí ral 
entre Vic i Olot, tingué el seu 
màxim esplendor cap al s.XII que 
fou habitat per famílies nobles 
dedicades al comerç. L’antic 
castell, documentat de l’any 968, 
està actualment en ruïnes. 
A l’actualitat, Rupit està 
consagrat al turisme, amb tota 
mena de serveis, i representa un 
dels indrets més visitats de la 
Catalunya interior, amb més de 
700.000 visitants anuals de les 
més diverses procedències i 
nacionalitats. No deixeu de 
degustar els productes del seu 
territori. 

7.764 852 046 2.6 42º01.510'N 

002º27.886'E 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Mapa del tram 
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Gràfic de desnivell 
 

 


