
Rupit -Salt de Sallent 
2 de noviembre de 2016 

 
Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep 
Maria Farnés, Ju l ià  Pratg inestós,  Josep Roca i Josep Rodri 

 

Distància: 8,67-7,19 amb altures 8,78-7,36 Desnivells: total 295-201 m. Acumulat: 367-
425 m. Temps: 4,59-4,23                         Cotxe: 78 Km. Julià Pratginestós i Josep Roca 

Avui sortim de Llerona a les 7. Anem a buscar la C-17 que agafem a l’Ametlla cap a Vic. i ens desviem 
cap a Roda de Ter. Travessem l’Esquirol i aparquem al pàrquing de Rupit. Arrenquem a caminar a les 
8,15h del matí, i entrem al centre del poble. Abans de creuar pel pont penjat i baixem per la llera dreta 
de la riera de Rupit. Trobarem molts graons que ens ajuden a baixar el seu desnivell, passant per sota 
d’unes grans balmes. Ens desviem per pujar al turó de Santa Magdalena i visitem la seva ermita del 
segle XVII. Retornem a l’humit camí, amb molta fullaraca. Parem als miradors dels saltants del Rodor i 
després el de Sabaters. Al cap d’una estona el camí s’embolica per trams esllavissats i amb diversos 



troncs. Optem per a anar a buscar la pista cimentada que va de Rupit a Sant Joan de Fàbregas. En 
arribar al cobert del Roquer ens desviem per visitar les tombes antropomòrfiques del segle X, que van fer 
gent refugiada al Collsacabra. Seguim fins al mirador de Bassis amb una impressionant vista des de 
950m d’alçada. Podem contemplar la cinglera que arriba a la Mare de Déu del Far, de la zona de 
l’Agullola i de tota la vall que arriba fins a sant Martí Sacalm. També contemplem als nostres peus el Salt 
de Sallent. Retornen fins a la pista i seguim i a ¾ d’11 parem a esmorzar ran de la riera de Rupit. Gaudim 

d’unes gustoses ametlles que ens ofereix en 
Vicenç. Després reprenem el camí fins el mirador 
del salt de Sallent, on ens fotografiem. Després 
en Joan Corbera, en Josep Roca i en Josep 
Rodri baixen fins al gorg al peu del salt de 
Sallent, i retornaran pel mateix camí. La resta 
prenem el camí de va directa a Rupit, per la llera 
esquerra de la riera. Observarem els saltants 
Rodor i Sabaters de de l’altra banda. Bebem 
aigua a la font Pomareda i seguim fins al centre 
del poble de Rupit. Visitem l’església de Sant 
Miquel i arribem als cotxes a 2/4 d’1. Mentre 
esperem alguns 
ens aprovisionem 
al forns de pa. A 
¼ d’2 arriba la 
resta de 
companys, que 
han fet el mateix 
camí nostre i 
anem a dinar a Ca 
l’Arumí de Sta. 
Eugènia de Berga, 
on ens sentim ben 
atesos. Per anar-
hi prenem la pista 
que porta de Rupit 
a Sant Joan de Fàbregues i cap a Sau. A la 
sobretaula decidim que la propera setmana 
anirem de Coll de Jou a la serra de Sant Amand. 
Sortirem a les 7 de Llerona. 
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