
Salt del Sallent des de Sant Privat D’en Bas 

16 d’octubre 2022 

Assistents: Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Josep Ma Martínez, 

Miquel Maymó, Ismael Porcar, Josep Pous, Josep Roca. 

Distància:9,6km Temps: 4,37h, Temps en moviment: 3,10h, Desnivell: 710m+, Temp:14graus 

Cotxes: 82km Pep Casas, Josep Roca. 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/sant-privat-den-bas-salt-de-sallent-119290367  

 

Ens trobem a les 7h del matí i anem cap a 

la C17, túnels de Bracons i la Garrotxa. 

Parem a les Preses per fer el cafè. Seguim 

fins a l’entrada del poble de Sant Privat 

d’en Bas, aparquem els cotxes i comencem 

a caminar. Són tres quarts de nou, fa un dia 

mig emboirat, la sortida és una novetat pels 

Ginesters. 

Pugem pel camí dels Matxos, passarem pel 

Salt del Sallent i baixarem per les Escales. 

El terra està ple de fulles i els colors de la 

tardor estan presents.  

Iniciem la caminada al poble de Sant Privat 

d’en Bas, per pista asfaltada, passem per 

l’àrea de picnic del pla d’en Xurri. Seguim  

fins a trobar una tanca i continuem per la pista de terra, just en el rètol deixem la pista per entrar a 

un corriol senyalitzat amb rètols de kilòmetre vertical, cap el Puigsacalm. Anem superant el fort 

desnivell guanyant alçada. Arribem al mirador i el salt no baixa gens d’aigua, està pràcticament sec. 

Quina tristor, quina sequera... Sabem com acabarà tot això amb el canvi climàtic? 

Aquí podeu veure el salt tal 

com està avui i el novembre 

del 2019. 

Arribem a la part superior del 

salt a tres quarts d’onze. 

Ens fem la fotografia de grup 

i gaudim de les esplèndides 

vistes de la Garrotxa. 

Ens abriguem ja que fa aire i 

fresqueja molt, tots abrigats 

esmorzem. 

 

 

De Sant Privat d’en Bas i per la vora del riu Gurn i la riera de Sallent, s’arriba entre prats i boscos a 

l’espectacular salt del Sallent , una caiguda d’aigua d’uns 80 m ubicada en una vall tancada, ombrívola i 

de frondosa vegetació. Des de dalt el salt, s’albira una extensa vista panoràmica de la vall d’en Bas i dels 

cims que la presideixen, com l’emblemàtic Puigsacalm. 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/sant-privat-den-bas-salt-de-sallent-119290367


 

Iniciem la baixada fent una circular, per l’altre costat del salt, pel corriol de les Escales. La baixada 

és molt tècnica, no és complicada, però hem d’estar molt atents on posem els peus, i on ens 

agafem.  

Baixem bé, és un quart de dues quan arribem als cotxes. Bona sortida i bona matinal. 

Entrem a la plaça de Sant Privat, ens fem una foto, i anem a dinar a ca la Carmelita, ben atesos i 

menjar casolà molt bo. 

 

 

 

 

La propera setmana anirem a la Fageda d’en Jordà i el volcà de Santa Margarita. 

Sortirem a les set hores de l’àrea esportiva de Corró de Vall. 

 

 

 
Fotografies: Joan Corbera 

Text: Miquel Maymó Cirera 


