
 
 
 

 

 SORTIDA DE TOT EL DIA  
 

RUPIT-SALT DEL SALLENT 
Diumenge 17 de Juny de 2018 

 
Sortida en cotxes: Sortida de la Plaça de Sarrià a les 7.30 h. cap a la Ronda de Dalt direcció 

Trinitat, per agafar la C-33 direcció Girona fins arribar a la sortida 2 C-17 Parets-Vic-
Puigcerdà. Seguirem durant 48,9 km fins la sortida 180 C- 25 Vic-Girona, després d'uns 
4 km agafarem la sortida 183 direcció a Roda de Ter incorporant-nos a la C-153 durant 
uns 29 km. A la cruïlla de Rupit, seguirem per la BV-5208 durant 1 km fins arribar al 
pàrquing de Rupit on deixarem els cotxes.  

 
Recorregut: Creuarem la riera de Rupit pel pont penjant per creuar la població fins al Molí del 

Rodor i el Mirador del Salt de Sallent on pararem per esmorzar. Després seguirem per 
trobar el mateix al Salt de Sallent però ara on trenca l'aigua de la cascada. Seguirem el 
sender passant per diferents miradors i creuant la riera de Rupit fins arribar al Collet de 
Malafranda des d’on es veu el Pantà de Susqueda. Seguirem per una pista asfaltada fins 
a Sant Joan de Fàbregues, per pujar per un sender fins al Mirador del Bassis (945 m), on 
pararem per menjar. Després seguirem cap a l'Ermita de Santa Magdalena per arribar a  
Rupit.  

     

Distància: 14,800 quilòmetres. 
Desnivell positiu: 862 metres.  
 
Requeriment per a la sortida: Portar l'esmorzar, aigua, el menjar, bon calçat, i roba adequada 

per a la muntanya.  
 
Horaris: Sortida de la Plaça de Sarrià a les 7.30 h per arribar a Rupit a les 9.15 h. Inici de la 

caminada 9.30 h. Fi de la caminada 15.45 h a Sarrià a les 17.30 h aprox.  
 
 
Els que no portin cotxe hauran de pagar 12 € al conductor. 
 

Inscripcions i assegurances, consulteu les secretaries dels Centres 

 


