
GRUP DE SENDERS 
Club Excursionista de Gràcia 

 

Dinar de Nadal  

Rupit - La Salut - Roques encantades. 

 

17 de desembre 2017 

Durada:  3:30 hores 

Distància: 11,08  km 

 

Desnivell positiu: 389,6  m 

Desnivell negatiu: 207,2  m 

Comentari del recorregut: 
 

Rupit, poble encantador, amb carrers empedrats i 

cases dels segles XVI i XVII, que li donen un 

ambient ancestral i rústic que el fan especialment 

atractiu. 
 

EL Santuari de la Salut, situat al terme municipal 

de Sant Feliu de Pallerols, en plena Garrotxa, 

disposa d'una balconada esplèndida amb vistes a 

les valls d'Hostoles i d'en Bas, el Canigó i l'Alta 

Garrotxa. El nom li ve des de l'any 1642, d'una 

font de la salut, amb aigües miraculoses. 
 

Bosc de les Roques encantades: explica la 

llegenda que... el dimoni vivia a la part alta de la 

serra del Collsacabra i passava l'estona llançant 

grans roques muntanya avall. A la vall, els veïns 

de Sant Feliu de Pallerols, cansats de les seves 

entremaliadures i de les roques que queien per la 

muntanya, van cridar l'àngel de la guarda perquè 

els ajudés a posar-hi remei. L'àngel va encadenar 

les roques a la muntanya perquè el dimoni no 

pogués llançar-les mai més; i, com que s'avorria 

sense el seu joc preferit, va decidir anar-se'n a un 

altre lloc. 
 

Dinar de Nadal: Restaurant La Davesa 

 

 

  

 

SOCIS: A partir del dia d'avui ja es poden fer les inscripcions, ingressant 23 € (28 € amb assegurança 

temporal) pel procediment habitual. Per inscriure's fora del termini (a partir del diumenge 10 de desembre) 

s'ha d'enviar un correu electrònic demanant plaça, i un cop confirmada per correu fer l'ingrés. 

NO SOCIS: A partir del dia d'avui, ja es pot enviar un correu electrònic demanant plaça (i quan es rebi la 

confirmació, que no serà abans del dilluns 11 de desembre) fer l'ingrés de 33 € (38 € amb assegurança 

temporal) pel procediment habitual descrit a l'apartat del Cicle de Senderisme de la web del Club: 

www.cegracia.cat. Últim dia de pagament dimarts 12 de desembre. 

En cas d'anul·lació de la inscripció es retornarà l'import als socis que avisin, abans de les 22 hores del 

dimecres anterior a la sortida, per correu electrònic a l'adreça de Senders: grupdesenders@cegracia.cat. Fora 

d'aquest termini sols es retornarà l'import, si la plaça es pot cobrir per un altre senderista de la llista d'espera. 

L'import de la inscripció es podrà recuperar per transferència bancària (us l'enviarem al compte que ens 

digueu, si el compte no és de LA CAIXA, la devolució té un cost de 3 €, que seran descomptats de l'import 

de la devolució). Els NO SOCIS no tenen dret a devolució. 

Altres dades: 

Sortirem amb l’autocar a 2/4 de vuit des de Príncep d’Astúries/Guillem Tell, i hi ha prevista la tornada entre 

les set i les vuit del vespre. Recordeu de subscriure la llicència federativa per a la cobertura de riscos a la 

muntanya. Per a més informació poseu-vos en contacte a través de la nostra adreça electrònica: 

grupdesenders@cegracia.cat 

La inscripció comporta que estic assabentat/da de les característiques i equipament necessari per a la sortida 

i n'assumeixo els riscos  en considerar-me capacitat/da per participar en l'activitat. 

 

mailto:grupdesenders@cegracia.cat

