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1. Entrarem al poble pel carrer de la Barbacana i seguirem pel 
carrer de Bac de l’Era. Al capdamunt del  carrer hi ha molt bones 
vistes. Us heu fixat que des d’aquí es veu una construcció que fa 
pensar en un antic castell? però realment és el dipòsit d’aigua 
municipal. Què us sembla si després de visitar al poble ens hi 
arribem? Des d’allà es veu l’Agullola i la llegenda diu...què diu 
la llegenda? si voleu saber com acaba la història  hi haureu 
d’anar!

2. Arribem al carrer del Coll del Castell, direcció plaça dels 
Cavallers. Si observem a la nostra esquerra podrem 
veure la part nova del poble, Santa Llúcia, però si mirem 
a la nostra dreta veurem la part més antiga: les ruïnes 
del castell de Rupit.
Sabies que...
L'origen de la vila es troba als voltants de l'any 1000, 
any que fou construït el Castell de Rupit en substitució 
del de Fàbregues.  Les cases del poble es van anar 
construint al voltant del castell. 

3. Tot caminant arribem a la plaça dels Cavallers, on hi 
ha racons amb encant i cases adossades al penyal del 
castell. Des d’aquest punt veiem l’ermita de Santa Mag-
dalena.

Sabies que...
La notícia més antiga 
que es té de Santa Mag-
dalena  és del 1660. El 
seu interior recorda les 
capelles romàniques tot 
i que està construïda al 
segle XVII. 
S'hi pot anar caminant,  

per un corriol que surt del Carrer de l’Església, poc abans 
d'entrar a la plaça Major.

4. Ara baixarem pel carrer del Fossar, el carrer més carac-
terístic de Rupit. Observa... 
Quantes fonts hi ha? _____ 
Quants rellotges de sol hi veus? _____

Just davant de l’entrada de 
l’antic fossar hi ha unes supo-
sades petjades de dinosaure, 
almenys això és el que ens 
havien fet creure des de petits. 
Les veus? Fes-nos el teu dibuix! 
Avui en dia, 
sabem que es 
tracta d'unes 
empremptes 

fòssils del primer habitant de Rupit i Pruit. 
Es tracta d'un invertebrat que es coneix 
amb el nom d'Asterosoma i que va viure fa 
uns 40 milions d'anys al carrer del Fossar!!!
Sabies que...
En aquest carrer històricament hi havia l’antic fossar, el qual va donar nom al 
carrer. Des de l’1 de novembre del 1952 el cementiri es troba a les afores del poble.  

5. Arribem-nos fins a la Plaça Major. Busca l’Ajuntament i dibuixa l’escut que hi veus.
Sabies que...
Històricament Rupit i Pruit eren dos municipis separats  fins que el 1977 es van unir i van passar a formar part d’un únic 
municipi: Rupit i Pruit. Actualment el municipi té 281 habitants.   

6. Ara arribem-nos fins al final del carrer, busca l’antiga notaria Soler i anota què hi apareix a l’escut: ___________
Sabies que...
Una mostra de la importància de la vila de Rupit durant els segles XVI – XVII és que comptava amb una notaria. La 
regentà durant quasi 500 anys la família Soler i la primera notícia que en trobem data de l'any 1308. Podem veure-hi 
el portal principal, adovellat, coronat d'un escut barroc amb un sol com a símbol de la casa, i la data, 1608.

7. Tornem a enfilar el carrer en direcció contrària i trobarem l'església 
parroquial de Sant Miquel de Rupit. 
Quines figures hi ha a la façana? _________ 
Quants pinacles hi veus? _____
Sabies que...
El patró de l’església de Rupit és Sant 
Miquel Arcàngel i per aquest motiu 
la Festa Major del poble es celebra 
el dia de Sant Miquel, el 29 de 
setembre.

8. Carrer de  Manyà. Tot mirant 
les llindes de les cases, 
busca’n  una  on s’hi pot llegir 
una inscripció en llatí que fa referència als medica-
ments. Quin número té la casa? _____
Quin ofici creus que hi tenia lloc aquí?
A) El  mossèn.
B) L’apotecari.
C) El botiguer. 
Sabies que...
Antigament l’apotecari era el farmacèutic de l’època. 
El seu ofici consistia en reglamentar la preparació i 
venda de medicines, xarops, aigües, ungüents, cata-
plasmes, herbes, etc.

9. Una mica més enllà trobem l'antiga ferreria de 
Rupit. En destaca el portal adovellat, que per la seva 
singularitat arquitectònica ha merescut que el repro-
duïssin al poble Espanyol de Barcelona. L'origen de la 
ferreria data del 
1711, any en què un 
fadristern de la 
masia Rovira de Pruit 
s'establí de ferrer, 
activitat artesana que 
va continuar fins el 
1973.
Saps en què consistia l’ofici de ferrer?
A) Era el senyor que treballava la llana per fer teles per 
vestir.

B) Era el senyor que treballava el ferro.
C) Era el senyor que treballava en un mercat comprant i 

venent productes.
Sabies que...

Hi havia ferrers especialitzats en diferents estris? Els ferrers 
especialitzats en fer ferradures per als cavalls  es denominaven 

ferradors; per a ferrar un cavall, primer s’havia que desclavar la 
ferradura vella, llimar-li els cascos i després forjar-li la nova ferradu-

ra a la mida exacta i fer els claus per a subjectar-la. També hi havia 
els manyans o ferrers artistes que es dedicaven a fer portes, reixes, 

balconades de ferro, etc.

10. Gairebé arribem al final del trajecte... passem pel pont penjat? 
Quants metres creus que fa de llargada? 

A) 15 metres  B) 28 metres  C) 48 metres
Ara que ja has creuat el pont i saps quants metres fa de llarg, observa l’entorn 

natural de la riera de Rupit. Observa els arbres i 
apunta almenys 1 nom d’espècie d’arbre que recone-

guis: __________________
Sabies que...
Aquest pont el van construir  l'any 1945 els artesans rupitencs Francesc i Pere Rovira (ferrers),  Salvi Vila (paleta) i 
Joaquim Marsal (carreter) amb l'objectiu de salvar la riera que, tot formant un congost encercla la població de Rupit, 
i hi passa molt profunda. Amb el temps, el pont ha esdevingut un atractiu més del poble. 

11. Ara que ja hem visitat el centre històric de Rupit, m’acompanyeu fins al mirador del  Soler? Fem una caminada 
de 20 minuts? Veurem uns vistes magnífiques i descobrirem què diu la llegenda de l’Agullola... Som-hi!
ENHORABONA! HEU FINALITZAT EL JOC! US FALTA UN ÚLTIM PAS PER ACABAR-LO. FEU-VOS UNA FOTO DE FAMÍLA I ETIQUETEU-LA AL FACEBOOK 
AMB EL NOM DE #TURISME RUPIT I PRUIT. 

Segueix en Rupes i descobreix el poble de Rupit!Segueix en Rupes i descobreix el poble de Rupit!



Hola família!
Sóc en Rupes

Coneixeu Rupit?

Acompanyeu-me! Descobrireu
un indret màaaaagic!!!

Descobreix Rupit en família és una activitat per descobrir 
el poble de Rupit en família i gaudir plegats d’una estada 

única en aquest raconet del Collsacabra.
Els més petits de la família, juntament amb els adults, 

podran resoldre fàcilment els reptes del joc.

EXCURSIÓ A L’ERMITA DE SANTA MAGDALENA (45’)
És una excursió molt agradable on gaudireu de vistes úniques del poble. Des de l’oficina de turisme, entrarem al poble fins 
arribar a l'església de Sant Miquel.
Un cop passada la façana de l'església agafeu el primer carrer a mà esquerra i en pocs metres  gireu a la dreta. Aneu seguint 
el camí que us portarà al pont romànic de can Badaire. Després de creuar el pont gireu a l'esquerra i a uns 300 metres 
arribareu a un camí amb barana de fusta que transcorre pel bell mig del bosc. Després, a la dreta, trobareu un camí de pedra 
que us portarà fins a l'ermita de Santa Magdalena.
Podeu tornar pel mateix camí o per la pista asfaltada que hi ha al fons del pla.

EXCURSIÓ A LES ROQUES ENCANTADES (1h 30’)
Des de Rupit, cal agafar el cotxe direcció Olot durant 9 quilòmetres fins arribar al Coll de Condreu. L’aparcament de Coll de 
Condreu és el punt de sortida per començar a caminar. Cal creuar la carretera principal i seguir els indicadors durant 45 
minuts fins arribar a les Roques Encantades, un conjunt de bells blocs de pedra de diferents formes envoltats per una  mag-
nífica  fageda. 
La tornada es fa pel mateix camí on trobareu històries d’un bosc de llegenda: fades, follets, bruixes, dones d’aigua, etc. 
Més informació a www.accionatura.org/explora/ecoturisme/un-bosc-de-llegenda-a-masnou-de-sacosta 

RUTA DE LES FONTS (1h 30’) 
Us proposem conèixer algunes de les fonts més boniques dels voltants de Rupit. L’oficina de turisme és el punt de sortida. 
Entreu al poble pel carrer de la Barbacana i seguiu pel carrer de Bac de l’Era fins arribar al carrer de la Pedrera. Al capdamunt 
del carrer agafeu el camí de l’esquerra. Aneu seguint el camí i creueu el torrent Mal.
Seguiu aigües amunt fins a trobar la carretera que puja a Mas Corriol. La travesseu i torneu agafar el camí que us portarà a 
la font de la Guitarra, un indret encantador per gaudir de la frescor els dies d'estiu i d'un ambient acollidor a la tardor.
Seguiu pujant paral·lels al torrent. Passareu per sobre de la Fontana, direcció mas Corriol. Quan arribeu a mas  Corriol, 
agafeu el camí que passa per sota el mas que us portarà a la font del Saltiri. Tot seguit, continueu pel mateix camí fins 
arribar de nou al poble pel coll de Castell, on hi ha la font Vella, la última font del recorregut.
Recomanació: Descarregeu-vos  l’aplicació mòbil Natura Local amb tota la informació detallada de la ruta.

Activitats per fer amb nens a Rupit i als seus voltants Activitats per fer amb nens a Rupit i als seus voltants

Serveis Municipals 
1. Ajuntament 
2. Farmàcia
3. Oficina de Turisme 
4. Banc

LLocs  d’interès
5. Pont penjat 
6. La Ferreria
7. Ca l’Apotecari
8. Carrer del Fossar
9. Plaça dels Cavallers
10. Ruines del Castell de Rupit
11. Esglesia de Sant Miquel
12. Plaça Major i Can Sallent
13. Notaria Soler
14. Ermita de Santa Magdalena
15. Molí d’en Marandes
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Tota la informació de Rupit i Pruit a:
www.rupitpruit.cat/turisme

     www.facebook.com/rupitipruit

Oficina de turisme de Rupit i Pruit
turisme@rupitpruit.cat 

Tel. 93 852 28 62

Busca... troba!
Al dibuix principal del poble hi ha 8 elements que no es poden trobar a Rupit... els veus?
- Un camell  - Un hindú  - Una llufa  - Un tauró
- Una bruixa  - Un bandoler  - Un submarí  - Un OVNI

Una mica de poesia...
Seríes capaç de fer un rodolí amb la paraula Rupit?
Per exemple: A Rupit hi viu un nen molt eixerit. 
__________________________________________
__________________________________________

Treu l’artista que duus dins!
El Salt de Sallent és una excursió molt bonica per fer pels 
volts de Rupit. Per què no pintes aquest dibuix?
Si voleu saber-ne més, pregunteu a l’oficina de turisme 
de Rupit on us indicaran com arribar-hi.

Respostes del questionari:
4.- 1 rellotge de sol i 2 fonts
6.- Un sol
7.- Figures de la façana: una, de Sant Miquel. Hi ha 5 pinacles.
8.- El número 1
resposta: B: L'apotecari.
9.- B: Era el senyor que treballava el ferro.
10.- B: 28 metres. Arbres: avellaners, verns, sálics, nogueres, 
saücs, ...

Passatemps Passatemps

Textos: Anna Costa Creus
Dibuixos i disseny: Montserrat Guzman Vendrell


