Palau Robert
Comarques: Garrotxa, Selva || Dificultat: Mitjana || Mitjans Locomoció: A peu || Distància: 16.08
km || Desnivell Pujada: 470.0 m || Desnivell Baixada: 470.0 m || Senyalització: Sí || Durada: 4 h 35
min

Ruta de les ermites d'Amer
Itinerari que, des d'Amer, discorre pels relleus nord-orientals del municipi, vorejats per cingleres, entre
boscos, masies i conreus visitant tres de les ermites més representatives de la contrada: Santa Brígida,
Santa Lena i Sant Roc. També es pot contemplar l'antiga masia fortificada de la Torre de Roca-salva. La
ruta, que transcorre per camins i pistes de bosc, està senyalitzada amb franges de pintura blanca, plaques
i rètols.
Cal situar-se a Amer, població comunicada amb Santa Coloma de Farners, la capital comarcal, i amb l'Eix
Transversal (la C-15) a través de la carretera C-63.
0,00 km (207 m). Amer. Se surt de l'antiga estació de tren d'Amer (enllaç amb el bicicarril d'Olot a Girona).
Es pren l'avinguda del Far fins a la carretera d'Olot a Girona (C-63), que es creua per un pas de vianants.
Es continua a l'esquerra (NO) durant 100 m. Es gira per un carrer de la dreta (NE) i, al final d'aquest, es
tomba a l'esquerra (NO) i es travessa el riu Brugent per un pont.
0,83 km (186 m), 0 h 12 min. Bifurcació senyalitzada. La pista ha passat entre un camp de futbol i unes
naus industrials. Es gira a la dreta (E) pel camí cimentat de Santa Brígida. La pista tomba al NE. Abans del
segon revolt, ara a la dreta, cal deixar-la per prendre un camí que surt recte en direcció NE. Es deixa una
casa a l'esquerra i se surt de nou al camí de l'ermita.
1,36 km (247 m), 0 h 22 min. Pista davant de can Menció. Se segueix a l'esquerra (N) per la pista cimentada
i, en el primer revolt a la dreta, cal abandonar-la i agafar un caminet de l'esquerra (NO) que ascendeix pel
mig del bosc fent ziga-zagues. Es creua una pista al costat d'un dipòsit d'aigua i es continua amunt fins a
sortir, de nou, al camí de Santa Brígida, que es pren a l'esquerra (O).
1,81 km (341 m), 0 h 33 min. Mas del Castell. Davant de la casa, s'agafa el senderó que surt a la dreta (NE;
senyalització) deixant la pista, que es retroba després més amunt en un revolt pronunciat. S'arriba al cim
del penyal, on hi ha l'ermita de Santa Brígida.
2,22 km (443 m), 0 h 45 min. Ermita de Santa Brígida i font de Sant Bernat. Magnífica vista sobre la vall
d'Amer. Se segueix remuntant cap al NE pel llom rocós situat al N de l'edifici per un caminoi que desemboca
a la pista de la pedrera de Santa Brígida. Es continua cap al NE deixant el gran forat de la pedrera a la
dreta. Cal fixar-se en el terra: és ple de fòssils en forma de llenties o nummulits. Se surt a la pista de treball
de la pedrera i es prossegueix cap a la dreta. Quan la pista tomba a la dreta, s'agafa el camí que davalla al
SE. Més avall, es torça cap al NE, es fa una llaçada i se surt al torrent de Can Catau.
3,31 km (361 m), 1 h 05 min. Font de Can Catau. Es travessa el torrent homònim, es continua 60 m aigües
avall i es desemboca a una esplanada on acaba una pista. Es pren un camí a l'esquerra que gira al N
(senyalització) i ascendeix fins a la pista de la Barroca, que es creua cap al SE per anar fins a un pujolet
proper anomenat Mirador dels Fusos. Es tomba cap al N, es voregen les ruïnes del mas dels Fusos (km
3,80, 430 m) i es retroba la pista anterior, que se segueix fins a desembocar a la de la Barroca i Santa
Brígida (senyalització). Es gira a la dreta (S) en direcció a can Sensaire (466 m), que es deixa a la dreta.

4,46 km (485 m), 1 h 30 min. Se surt una mica més amunt de la cruïlla de la Barroca al coll de Puliol. Cal
prosseguir per la pista de l'esquerra (N), travessar-ne una altra i passar un collet. El camí, ara ample, tomba
a llevant i accedeix a Santa Lena.
6,05 km (561 m), 1 h 57 min. Ermita de la Mare de Déu de Puig d'Elena o Santa Lena. Es pren el camí que
surt del costat N de l'ermita, vora l'antiga cisterna. Es descendeix per una zona molt rica en fòssils, es deixa
una casa enrunada a la dreta (S) i es troba un encreuament.
6,55 km (479 m), 2 h 08 min. Coll de Sant Roc. Senyalització. Cruïlla de camins: es continua recte per
una pista a trams empedrada que es dirigeix cap al SE. Es deixen trencalls secundaris a esquerra i dreta.
El camí puja suaument sota un bosc espès vorejant, a certa distància, el voraviu del cingle que queda a
l'esquerra (N).
8,33 km (602 m), 2 h 40 min. Ermita de Sant Roc. Magnífica panoràmica sobre l'entorn i la vall de Llémena.
Des d'aquí fins a la Torre de Roca-salva, s'ha de parar atenció per cercar els senyals blancs. Se segueix pel
camí en direcció S. Es deixa el Mirador a l'esquerra (km 8,57, 567 m) i, continuant pel senderó, s'accedeix
a una bifurcació.
8,71 km (538 m), 2 h 46 min. Grau de Santa Maria. Es deixa un camí a l'esquerra que baixa pel grau i
es prossegueix recte (SO) per sobre del cingle. 100 m més enllà, hi ha una altra bifurcació: es continua
per l'esquerra (O). Es torna a passar per una zona rica en nummulits, es creua el torrent de l'Arimany i se
segueix avançant cap a ponent tot zigzaguejant. El camí davalla suaument fins a la riera de Sant Climent.
10,84 km (371 m), 3 h 15 min. Riera de Sant Climent. Cal travessar-la i remuntar per l'altra banda (O). El
camí gira a migdia i s'eixampla fins a esdevenir una pista que, més endavant, tomba bruscament al N. Al
km 11,40 (399 m), es deixa la pista i es continua en direcció S/SO. Es torna a girar a ponent i es descendeix
fins al torrent del Sucurrull, que es creua per desembocar a una cruïlla.
11,70 km (365 m), 3 h 28 min. Cruïlla de la pista del Llepard (senyalització). Es travessa l'encreuament i es
prossegueix per la pista que es dirigeix al S. El trencall de l'esquerra (E) baixa fins a la Torre de Roca-salva.
Als 70 m, es deixa una desviació a la dreta, més endavant es passa pel costat de les runes d'una antiga
mina d'aigua i, finalment, pel costat de la Torre de Roca-salva, que queda a l'esquerra (senyalització).
12,32 km (324 m), 3 h 36 min. Bifurcació. Es tomba a la dreta (N), en pujada, i, tot seguit, es torça cap a
ponent. Es deixa un trencall a l'esquerra (S) i, en trobar un viver rodó, es gira a migjorn. Es passa pel costat
de can Forner (km 12,75, 295 m) i se surt a una bifurcació. Cal tombar a la dreta (O/SO) i continuar davallant
deixant a mà dreta, primer, l'accés a can Pere Petit i, a l'esquerra, després, la pista del Branzell.
13,18 km (245 m), 3 h 50 min. Es deixa la pista i es trenca a la dreta (NO). S'avança cap a ponent deixant
a l'esquerra l'accés a can Cau i, a la dreta, el de can Farigola (km 13,81, 272 m). Es va girant cap al N,
es passa can Pinyana, que queda a l'esquerra, es creua el torrent del mateix nom i es desemboca a la
urbanització Solivent d'Amer (km 14,52, 229 m). Es tomba al SO i es descendeix pel carrer principal, es
travessa el riu Brugent i s'entra a Amer pel carrer del Notari Sànchez. Per la plaça del Centre, se segueix
cap a la plaça porxada de la Vila i, passant per la rambla del Monestir i l'església, es torna al punt de partida.
16,08 km (207 m), 4 h 35 min. Antiga estació de tren d'Amer. Fi del recorregut.

Indrets d'interès del recorregut

Ermita de Santa Brígida. La planta semicircular de l'absis i els sectors més propers de les parts laterals són
d'origen romànic (s. XI). La resta és fruit d'una reconstrucció del s. XVII, que li donà l'aspecte actual d'una
nau allargassada, façana amb porta de mig punt i campanar d'espadanya d'un sol ull. Darrere de l'absis hi ha
adossat un habitacle de planta irregular. L'ermita està dedicada a la Santa d'Irlanda, probablement gràcies
a que un dels monjos principals del monestir d'Amer n'era originari. Fou construïda sobre un espadat de
roca d'una trentena de metres. S'hi celebra l'aplec el primer diumenge de febrer. La primera notícia escrita
d'aquesta celebració data de l'any 1927, quan se celebrava el primer dia de febrer. Des de l'any 1972, se'n
fa càrrec el Grup Excursionista Amerenc Esquelles i, actualment, és una escola d'escalada i parapent. Des
d'aquest indret podem gaudir d'una bona vista panoràmica sobre la vall del Brugent albirant els Pirineus,
el Puigsacalm i el cingle del Far.
Ermita de Nostra Senyora de Lena, Santa Lena o Mare de Déu de Puig d'Elena. Ermita romànica del s.
XIII. Consta d'una sola nau, senzilla, un notable absis, dibuixat i pintat per mossèn J. Pujolàs l'any 1946, un
campanar d'espadanya i un porxo, tot ben consolidat. Tot just entrar a l'interior, a mà esquerra trobem una
petita urna sepulcral amb una inscripció gòtica. L'ermita es troba situada sobre uns marges rics en fòssils,
on s'han trobat fins a 43 espècies diferents. Magnífic mirador des d'on podem veure els voltants de Girona
i, sobresortint, el santuari dels Àngels; tota la vall del Brugent, amb les poblacions del seu recorregut; les
muntanyes de la Mare de Déu del Coll, el Montseny, el Far, el Puigsacalm; gairebé tot el Pirineu Oriental,
les properes serres de Finestres i Rocacorba, i la vall de Llémena. Certament, tota una lliçó de geografia
des d'un mirador quasi inèdit. S'hi celebra l'aplec la segona Pasqua o Pentecosta.
Ermita de Sant Roc. Petita ermita orientada al N en força mal estat a l'interior. Situada en direcció a la punta
de la cinglera de Sant Roc, està formada per calises del Ludià Inferior recobertes per margues de Banyoles
(de la Barroca) o xalions sobre el Paleocè. Hi ha una magnífica vista de la vall de Llémena i del volcà de la
Banya del Boc, al NO; el pla de Girona i, en dies clars, les illes Medes s'albiren perfectament.
Torre de Roca-salva o de Sant Climent (s. XII-XIII-XIX). Masia fortificada o casa forta, pertanyent a la petita
noblesa, amb una torrassa de 16 m. L'any 949 el lloc s'anomenava Albercaris, paraula d'origen celta. En
documents del s. XIV, la torre s'esmenta com a "Torre o Fort de Roca-salva", corrupció lingüística popular
de Roques-Albes. La paraula alb, que en celta significa "altura", formaria el nom "Roca alta".

Informació pràctica
Per realitzar aquesta ruta cal portar roba i calçat adequats, menjar i aigua suficient. Es recomana dur
cartografia de l'entorn. Els usuaris d'aparells GPS poden descarregar-se els tracks i els Way Points des
de la fitxa de la ruta.
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