
Rupit – Salt de Sallent 

28 de març 2.018 

 Integrants: Pep Comas, Julià Llobet, Miquel Maymó  
Ismael Porcar, Josep Pous, Josep Roca i Manel Roca. 
Distància :9,2km, Desnivell: 504m+ Temps:4,26h Temps 

en moviment:3,40h,  Temps: 3º Graus+, Cotxe: 80 km Miquel Maymó, Josep 
Roca. 
 
Ens trobem a les set del matí a Llerona, i anem als Gorgs a recollir en Pep 
Comas, després de molt temps i recuperat del genoll amb una pròtesis, pot 
tornar a sortir d’excursió. Avui portem un convidat l’amic Manel Roca. 

Anem a buscar la C-17, sortim a Vic, Roda 
de Ter i aparquem al pàrquing de Rupit, fa 
fred estem a 3 graus+, són quarts de nou, 
comencem a caminar per la dreta del 
poble, seguim un rètol ,que indica l’ermita 
de Santa Magdalena, tot baixant cap el riu, 
ens trobem el camí i el pont que venen del 
altre costat del poble. Nosaltres seguim 
recte per un corriol molt fressat, ens 
desviem per pujar a l’ermita de Santa 
Magdalena, passem per els miradors dels 
saltants de Rodor  i de Sabaters. El camí 
ens porta a la pista encimentada que va a 

Sant Joan de Fàbregues, al trobar un indicador a la mà dreta, surt un corriol 
de pujada que ens porta a les tombes antropomòrfiques del segle X. 
Seguim el corriol fins el mirador de Bassis, impressionat vista de la cinglera de 
la Mare de Déu del Far. 

 
Des d’aquí podem observar tota la vall, fins Sant Marti Sacalm.  
L’alçada màxima d’avui 950m. 
Baixem per el mateix lloc, a l’arribar a la pista, decidim anar a esmorzar a 
l’ermita de Sant Joan de Fàbregues. 
El proper divendres inauguren a la rectoria un restaurant a baix i a dalt una 
casa de colònies. 
Esmorzem al solet, amb taules i bancs, un esmorzar tranquil i espectacular. 
Són tres quarts d’onze i portem cinc km. 



Reprenem la caminada, tornen enrere per el camí 
ample cap el Salt de Sallent,anem trobant gent pel 
camí. 
Nosaltres pensàvem que tindríem que tornar enrere 
per el pas d’aigua i no. Després de pensar-ho  
travessem per l’aigua, alguns descalçats altres pel 
mig amb les botes. 
Anem al mirador del salt i realment és espectacular, 
preciós. El Salt de Sallent és el salt d’aigua amb major 
caiguda vertical de Catalunya, amb una caiguda lliure 
de 115m. 
Tornem enrere fins el pas del riu, per agafar un corriol 
a la dreta que ens porta cap a Rupit, per la llera 
esquerra de la riera. Passem per la font Pomareda i 
seguim cap el poble, el camí és un fangueig, ens 
creuem amb molta gent, entrem al poble per unes 
escales que surten a la plaça de l’església, creuem el 
poble fins desviar-nos cap el pont penjat, arribem al 
pàrquing  prop de la una del migdia.  
Bona matinal un bon dia per tots. 
Decidim d’anar a dinar a Ca l’Arumí a Santa Eugènia 
de Berga, molt ben atesos com sempre.  
La propera setmana anirem al Turo de l’Home, 
Montseny. Sortirem a les 7h del matí, del Ramassar. 
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