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Sinó coneixem aquesta ruta ens podríem pensar fàcilment que el Salt de la 

Minyona es tracta d’un salt d’aigua, però no és així, el Salt de la Minyona 

doncs, és un mirador que deu el seu nom a la llegenda que hi té al darrera, 

i és que l’anomenada Minyona, semblava que un dia tenia pressa per 

atendre a missa i per no fer-hi tard va saltar cinglera avall per anar més de 

pressa i la jugada li va sortir bé el primer cop. Segons continua la llegenda, 

va tornar a intentar-ho més endavant temptada pel diable i el segon cop va 

perdre-hi la vida, des d’aquell moment, aquest impressionant mirador amb 

vistes al Montseny, les Gavarres i el Collsacabra va agafar el nom del Salt 

de la Minyona.  



La ruta es pot iniciar a diferents punts, a continuació però, tindreu més 

detalls de com arribar al Salt de la Minyona des de Folgueroles, població 

natal de Jacint Verdaguer, un dels poetes i excursionistes més reconeguts 

de la literatura catalana.  

A banda del Salta de la Minyona, aquesta ruta també passa pel Gorg de 

Llitons, un gorg de 5 metres de profunditat, que podrem observar 

parcialment des del pont que el sobrepassa i que aquells que el volen veure 

amb tota la seva grandesa, hauran de recórrer a utilitzar tècniques de 

progressió de barranquisme o espeleologia, ja que el curs d’aigua que el 

forma s’endinsa cap una cavitat a la roca.  

Per cert... els Llitons són uns personatges fantàstics que apareixen a l’obra 

de Verdaguer, segons ell, són uns éssers negres i banyuts que ataquen als 

vianants del camí en dies de temporal.  

Podeu observar que la ruta té molts incentius a descobrir... I és que si en 

Jacint Verdaguer, una minyona grimpadora i uns tals Llitons banyuts 

corrien tot sovint per aquestes contrades... per alguna cosa serà. 

 

 



 

 



 

 


