
El Salt de Sallent

Les vistes excepcionals que tenim des del mirador del Salt de 
Sallent.

Pedalar per damunt dels cingles de Pujolràs.

El nucli medieval de Rupit.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   739 m     

Altitud màxima   987 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Rupit

Població   Rupit 

Exigència física   Mitjana

Temps total efectiu   2:30 h     

Distància total   12,4 km     

Desnivell acumulat   355 m     

Descobrim l’espectacular cascada del Salt de Sallent, els 
cingles vertiginosos que l’emmarquen i l’entorn del preciós 
poble medieval de Rupit.
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Comencem l’itinerari al Càmping Rupit. Sortim cap a la dreta i agafem la carretera C-153. Fem 

un curt tram de pujada fins al primer trencall a la dreta, on trobem una paret de pedra i una porta 

permanentment oberta (excepte en ocasions excepcionals). Seguim aquesta pista asfaltada i 

al següent trencall ens mantenim a l’esquerra. Deixem enrere l’accés a la Fundació la Fontana i 

arribem a una nova cruïlla, on continuem cap a la dreta en clara direcció E. Al cap d’uns 400 m arribem 

a un creuament de pistes, on nosaltres girem a l’esquerra, cap al N. Avancem en aquesta direcció 

1,1 km i, just quan acaben els arbres, en un punt senyalitzat, fem un gir de 180º a la dreta i agafem 

una pista cap al S que ben aviat comença a baixar.

Comencem aquí un llarg tram de descens, primer a través d’un bosc -on creuem un torrent- i, 

finalment, a camp obert. Estem avançant per la part alta dels cingles de Pujolràs i podem contemplar 

unes vistes excel·lents del paisatge tan característic del Collsacabra. Continuem pel mateix camí, que 

va girant cap a la dreta, fins que arribem al mirador del Salt de Sallent, parada obligada on ens 

meravellem amb l’espectacularitat de la cascada. Continuem per la pista en direcció al salt d’aigua i 

creuem la riera parant molta atenció i, si convé, baixant de la bicicleta.

Després d’admirar l’entorn del salt d’aigua, continuem el nostre itinerari per la pista que va resseguint 

el cingle en lleugera pujada i en direcció S. Al pla de Roquer la pista deixa enrere el cingle, gira cap 

a la dreta i aviat enllaça amb una pista asfaltada, que nosaltres seguirem a la dreta (N) fins a Rupit. 

Des d’aquí, si volem podem apropar-nos a la preciosa ermita de Sant Joan de Fàbregues, seguint la 

pista asfaltada 200 m cap a l’esquerra (O).

Un llarg tram de més de 2 km de pista asfaltada ens porta fins a les primeres cases de Rupit. Seguim 

recte fins al punt d’informació i el gran aparcament que hi ha a l’entrada del poble i, en aquest punt, 

agafem la carretera BV-5208 cap a l’esquerra. Seguim per aquesta via fins que desemboca a la 

carretera C-153. Seguim a la dreta i fem uns últims metres fins a l’entrada del Càmping Rupit.
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Osona.” 
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 Rupit 893 m 0,0 km

        Trencall a a la dreta 907 m 0,4 km

        Accés Fundació la Fontana 932 m 1,3 km

        Creuament de pistes 981 m 1,9 km

        Gir de 180º - començament baixada 987 m 3,1 km

        Mirador del Salt de Sallent 767 m 6,8 km

        Travessem riera - Salt de Sallent 739 m 7,1 km

        Enllaç pista asfaltada 821 m 8,3 km

      Rupit - gran aparcament 840 m 11,0 km

       Càmping Rupit 893 m 12,4 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA

6 km 12 km 

750 m 

850 m 

800 m 

0 km 8 km 10 km 

Càmping 
Rupit

6

7

8

9

950 m 

1000 m 

1

4

2

3

5

6

7

8

9


