
Salt de Sallent des de Rupit 
16 de març de 2022 

 

Assistents: Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, Esteve Mogas, Pep 

Pous i Josep Roca. 

Recorregut: 8 km Desnivell acumulat: 367 m Temps total: 4 h 25 min 

Cotxes: Esteve Mogas i Pep Casas. 80 Km 

 

Avui som molt poquets, possiblement perquè han 

anunciat pluja i mal temps; però els Ginesters no ens 

espantem, i sortim de totes, totes. Ens trobem a les 

7 del matí a la zona esportiva de Corró. Prenem la 

C-17 en direcció Vic, i allà agafem la C-25 per sortir-

ne a Roda, prendre un cafè, i seguir la N-141D fins a 

Rupit. Trobem que el pàrquing de visitants encara és 

tancat, i ens arrisquem a deixar els cotxes a la plaça, 

on hi diu que només hi poden aparcar els residents.  

 

El dia és molt rúfol i roineja una mica. La 

temperatura és de 7 graus. Parlem una estona d’alguna possible alternativa, fins que decidim 

començar la caminada que estava prevista. Ja són les 9 del matí. 

 

Comencem a caminar cap a l’ermita de Santa Magdalena, al 

costat del riu, on passem sota unes balmes. Baixa un bé de 

déu d’aigua de tots els rierols que creuen el camí, quan fa 

ben pocs dies ens queixàvem de la secada. Seguim recte 

per un corriol molt fresat, i ens desviem per pujar a Santa 

Magdalena. Després el camí va a parar a una pista 

cimentada, que seguim un tros fins que 

trobem un corriol amb forta pujada que 

ens porta el mirador de Bassis (l’alçada 

màxima d’avui, a 950m) i a unes 

tombes antropomòrfiques del segle X. 

Hi ha tanta boira que des del mirador 

no veiem res; les tombes són plenes de 

l’aigua que ha plogut aquests darrers dies. 

 

Seguim camí avall fins que tornem a la pista, i arribem a Sant Joan de Fàbregues, una bonica 

església romànica dels segles XI i XII amb afegitons posteriors. Són ja gairebé les 11 i ens aturem 

a esmorzar. 

 



Tornem una mica enrere, i reprenem la ruta per un 

camí ample fins al Salt de Sallent, on ens hi fem una 

fotografia de grup. El Salt de Sallent és el salt d’aigua 

més alt de Catalunya, amb una caiguda lliure de 115 

m. I a fe que avui en baixava molta, d’aigua! Tanta, 

que no ens hem vist en cor de travessar els dos rierols 

que conflueixen en aquest punt, la Riera de Rupit i el 

Torrent de Gravet, per continuar la ruta. 

 

 

Per no desfer tot el camí, agafem un corriol paral·lel a 

l’aigua, però està tan brut i ple de bardisses que és 

impossible seguir-lo; tot i així, com que intuïm que la pista 

de tornada ha de ser a prop, ens enfilem marges amunt 

fins a trobar-la, després de patir-hi una bona estona entre 

pedres relliscoses i esgarrinxades. Seguim una estoneta la 

pista de ciment fins que tornem a trencar a la dreta per un 

caminet que ens mena al molí de Roldor i al salt de la 

Riera de Rupit. Travessem un pont, i arribem a Rupit per 

sota les cases del centre del poble a dos quarts de dues 

del migdia. 

 

 

 

Decidim anar a Seva, a dinar al restaurant  Can 

Rafael. Un menjar excel·lent i molt ben servit.  

 

La setmana que ve anirem al Puigsacalm des de 

Vidrà. Ens trobarem a la zona esportiva de Corró a 

les 7 del matí. 
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