
Pels voltants de la riera de Salo

Descobrir el petit poble de Salo.  

Els meandres de la riera de Salo.

Endinsar-nos als frescos boscos de ribera.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   446 m  

Altitud màxima   498 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Cal Paradís

Població   Salo

Exigència física   Fàcil

Temps total efectiu   1:00 h     

Distància total   3,2 km     

Desnivell acumulat   110 m     

Ruta circular per l’entorn de la riera de Salo que ens permet 
reconèixer les formes sinuoses d’aquest curs d’aigua i la 
situació estratègica del petit poble de Salo.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Comencem l’itinerari al Càmping Cal Paradís. Sortim del càmping cap a la dreta. Poc després 

ens trobem un gir a la dreta i creuem un petit torrent just pel costat d’uns grans dipòsits d’aigua. 

Avancem per aquest camí observant els característics boscos de pins i diversos camps de conreu 

a mà esquerra. Ens trobem un primer encreuament que prenem a la dreta i, poc després, un segon 

creuament on també continuem a la dreta, ja de baixada, cap a la riera de Salo.

Després de dues corbes tancades, el camí ens porta fins un pontet que creua la riera de Salo i des 

d’on podem observar algunes de les especies arbòries típiques de la vegetació de ribera, com els 

pollancres. Travessem el pont i, després d’uns camps de conreu, deixem la pista principal i girem a 

l’esquerra, avançant per un petit camí entre els camps i el bosc. Poc desprès el camí es converteix 

en una pista més gran que gira a la dreta. Aquesta pista va guanyant alçada sobre la riera de Salo. 

Arribem a un creuament on nosaltres continuem cap a la dreta. Des d’aquest emplaçament val la 

pena observar les edificacions del molí de Salo, d’origen medieval, que ens recorden el lligam entre 

els camps de blat i la necessitat de moldre’l per fer-ne pa.

El camí que prenem a la dreta ens condueix, en forta pujada, fins a l’entrada a la població de Salo, 

on val la pena fer parada i donar-hi una volta. Només entrar, una creu de terme moderna que està 

situada sobre una grada de pedra antiga, ja ens fa intuir els vells orígens de la contrada. Del castell, 

situat al turó abans de l’església, en queden pocs vestigis, però ens recorda la situació estratègica del 

nucli per sobre de l’espai de pas que era la riera de Salo.

Continuem la ruta des de la creu de terme, on agafem la carretera BV-3002 cap a la dreta. En 

aquest tram cal circular amb precaució pel pas de vehicles. Transcorreguts 350 m, ja trobem a la 

dreta la desviació cap al Càmping Cal Paradís. Durant aquest últim tram de baixada, observem a 

l’esquerra una bonica perspectiva del poble de Salo, que acabem de visitar.

Càmping Cal Paradís
Carretera C-55, km 50 
08269 Salo (Barcelona)
Tel: +34 93 869 56 52 
Info@campingcalparadis.com I www.campingcalparadis.com
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000.” propietat 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Cal Paradís 479 m 0,0 km

        Desviació Cal Galobardi 497 m 0,7 km

        Pont Riera de Salo 456 m 1,3 km

        Molí de Salo 458 m 1,8 km

        Salo 496 m 2,2 km

        Desviació camí càmping 483 m 2,6 km

        Càmping Cal Paradís 479m 3,2 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA


