
Les barraques de Cal Jep Xic

Descobrir les barraques i la tina de pedra seca de Cal Jep Xic. 

Les grans extensions d’arbres d’arboç.

Gaudir de vistes espectaculars del Prepirineu.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   437 m  

Altitud màxima   641 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Cal Paradís

Població   Salo

Exigència física   Mitjana

Temps total efectiu   3:00 h     

Distància total   9,4 km     

Desnivell acumulat   286 m     

Ruta circular al nord de la riera de Salo que ens descobreix 
els paisatges agraris del Bages i un dels seus elements més 
característics: les barraques de pedra seca.

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

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

tornem a girar a la dreta i creuem un petit torrent, just on hi ha uns grans dipòsits d’aigua. Ens trobem 

un primer encreuament, on seguim a la dreta i, poc després, un segon encreuament on ara agafem el 

camí de l’esquerra, que passa per sota del mas de Cal Galobardi. Poc després arribem a l’església 

de Sant Genís (segle XVII).

Seguim per la pista principal i, al cap d’uns 800 m, creuem el torrent de Sant Genís. Passat el 

torrent, girem a l’esquerra i abordem un tram més exigent de pujada constant. Després de 100 

m arribem a un creuament, nosaltres seguim a l’esquerra, per la pista principal. Quan ja hem fet 

aproximadament 1,5 km d’ascens, a mà dreta surt una petita pista que més endavant ens conduirà 

fins a les barraques de Cal Jep. Abans, però, tenim l’opció de continuar 400 m per la pista principal fins a 

assolir la carena de la muntanya, punt panoràmic des d’on podem gaudir de molt bones vistes de les principals 

serres del Prepirineu.

Ara sí, seguim la desviació de la petita pista i ens endinsem en una espessa zona boscosa. 

Deixem un camí enrere a l’esquerra i seguim endavant fins a un encreuament en una zona de prats. 

Si baixem uns 50 m pel camí en paral•lel als prats, arribem fins a les barraques de Cal Jep Xic, una 

mostra sensacional de la construcció amb pedra seca.

Des de les barraques tornem fins a l’encreuament anterior i girem a la dreta. Aquest camí, que 

avança a través del bosc, ens porta fins a la pista principal, a la que sortim entre les cases de 

Pedrafita i Santa Susanna. Agafem la pista cap a la dreta i la seguim fins a la caseta de Santa 

Susanna. Travessem la caseta pel mig i tombem, primer a mà dreta i just després a l’esquerra, seguint 

per la pista principal i envoltats d’arboços que durant la tardor i principis d’hivern estan carregats de 

cireretes vermelles.   Seguim la pista i arribem al molí de Salo. Just passat el pont, girem a la dreta i 

tornem a enfilar-nos. Prenem la primera desviació a l’esquerra. A l’entrada del poble de Salo, agafem 

a la dreta la carretera BV-3002, que molt aviat deixem agafant a mà esquerra la pista que baixa i ens 

retorna al Càmping Cal Paradís.
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa de Catalunya 1:50.000.” propietat de l’Insti-
tut 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

        Sant Genís 517 m 1,1 km

        Mirador Camí del Cap de la Serra 641 m 3,2 km

        Barraques de Cal Jep 595 m 3,8 km

        Caseta de Santasusanna 569 m 5,7 km

        Molí de Salo 437 m 7,8 km

        Salo 494 m 8,5 km

        Càmping Cal Paradís 479 m 9,4 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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