Palau Robert
Comarques: Selva || Dificultat: Dificil || Mitjans Locomoció: A peu || Distància: 17.97 km ||
Desnivell Pujada: 800.0 m || Desnivell Baixada: 800.0 m || Senyalització: Sí || Durada: 5 h 10 min

La volta al Mont d'Amer
Sinuós itinerari pels entorns d'Amer que discorre pels vessants orientals dels serrats del Torn i de les Saleres
Velles entre boscos frondosos i carenes amb àmplies vistes. Durant el recorregut, es poden contemplar
vestigis històrics com el castell d'Estela i la torre de Sant Silvestre, i fonts d'aigües medicinals de renom
com la font Pudosa i la Picant. La ruta està senyalitzada amb franges de pintura groga, plaques i rètols. Hi
ha un tram de forta pujada abans del castell d'Estela.
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. Se segueix per la Via Verda en direcció
SE cap a Girona.
0,62 km (201 m), 0 h 09 min. S'agafa un trencall de la dreta (S) abans d'una passera. Pal de senyalització.
Es puja pel camí que s'endinsa al bosc. Una mica més endavant, es passa la font del Turó (km 0,70, 218
m). Es continua caminet amunt entre castanyers deixant diferents desviaments a dreta i esquerra.
1,02 km (289 m), 0 h 19 min. Encreuament de tres desviacions. Es gira a l'O en fort ascens i es desemboca a
una pista, que se segueix recte (O; km 1,19, 336 m). Es va a parar a una altra pista: es continua a l'esquerra
(S), es deixa un trencall a mà esquerra i, més amunt (km 1,57, 360 m), es passa pel costat de les runes
de can Molsa, que també queden a l'esquerra. Durant aquest tram, es poden veure grans sureres i, més a
dalt, castanyers. La pista descriu llaçades entre el bosc. Es va remuntant per la pista principal tot deixant
diversos desviaments a banda i banda.
2,52 km (447 m), 0 h 50 min. La Plana. Casa de pagès, amb una plantació d'eucaliptus. Hi ha una bifurcació,
en què es tomba a l'esquerra (S). Als pocs metres, es deixa una desviació a l'esquerra i es gira cap al N
ignorant una altra pista de l'esquerra.
3,51 km (575 m), 1 h 12 min. Cruïlla: es tomba a l'esquerra (SE); per la dreta s'aniria al Camp Gran del Mont
i a les mines de Barita. Primer es puja suaument. S'ignora un trencall a l'esquerra i es continua a migdia,
ara per terreny pla. La pista es va fent estreta, es baixa lleugerament i s'arriba a una petita esplanada.
4,79 km (582 m), 1 h 32 min. La pista s'acaba. A l'altra banda de l'esplanada, es pren un senderó que surt
recte cap al SE. Seguint els senyals, es torça a la dreta (SO) i s'ascendeix molt fortament i per mal camí
fins a la carena.
5,03 km (641 m), 1 h 50 min. Castell d'Estela. Àmplies vistes a cada costat. Cal carenejar cap al N/NO
seguint pel fil del serrat de les Saleres Velles. Es passa la torre de Sant Silvestre, on es conserven les
restes d'una antiga torre de guaita. Es continua per la cresta rocosa i estreta del serrat de les Saleres Velles
seguint sempre els senyals. Remuntant i davallant per salvar les petites elevacions de la cresta, es passa
un tall entre roques: l'Esquerda de l'Infern. Es passa el puig de les Sorres i s'accedeix a un coll ben marcat.

6,77 km (725 m), 2 h 20 min. Coll de Bou o collet del Serrat de les Sorres. A l'esquerra, es deixa el camí
d'una altra ruta anomenada "La volta al terme", que mena a Lloret Salvatge. A la dreta, hi ha un caminet
que porta a la carretera vella d'Amer a Sant Martí. Se segueix pel camí del davant (NO). Uns metres més
endavant es deixa un trencall a la dreta i es puja.
7,02 km (757 m), 2 h 26 min. Es passa pel costat del puig Bernat, que queda a la dreta (E). S'és enmig
d'una arbrada sense cap vista. Es continua recte (NO), en descens, i es desemboca a una pista.
7,45 km (752 m), 2 h 33 min. Pista del Camí Vell d'Amer a Sant Martí Sacalm. Es prossegueix recte agafant
la pista en direcció NO. Es deixa una desviació a l'esquerra i s'arriba a l'alçada de la masia de can Bernat
o Hort de Sant Bernat (km 8,56, 860 m), que queda a la dreta. Es continua per la pista pujant suaument
fins a l'encreuament de can Folguerons.
9,20 km (860 m), 3 h 03 min. Cruïlla senyalitzada de can Folguerons. Des d'aquest punt, es pot anar fins al
llogarret de Sant Martí Sacalm en poc més d'1 km (allà es troba l'enllaç amb "La volta al terme" i la ruta a
Sant Feliu pel Far i la Salut). Se segueix recte (NO) i, abans de sobrepassar les runes de can Folguerons,
es gira a la dreta (NE i després SE). Es baixa per dins de la boscúria i s'enllaça amb un altre camí. Es
continua davallant, ara cap a llevant, es tomba i el camí s'encara al N.
10,18 km (766 m), 3 h 17 min. Les Fontiques, casa de pagès abandonada al costat del torrent i de la font
del mateix nom, que és a prop. Se segueix per la pista, que travessa dos torrents i es torna a dirigir cap al
N. Es fa una ziga-zaga i se surt a la carretera de Sant Martí.
11,59 km (652 m), 3 h 36 min. Carretera d'Amer a Sant Martí. Cal creuar-la i prosseguir en direcció N.
Es continua pel camí senyalitzat deixant diversos trencalls a banda i banda. Se surt a una pista, que se
segueix a la dreta (SE). Quan la pista realitza un revolt pronunciat (senyalització), se segueix recte (S) i
s'arriba al Colomer.
13,31 km (432 m), 4 h 03 min. El Colomer de Dalt, masia deshabitada. Es continua en la mateixa direcció i
la pista es converteix en un caminet. S'accedeix, en 400 m, al torrent del Colomer. A l'altre cantó, sota una
espessa coberta d'arbres, hi ha la font Fresca (km 13,75, 427 m). Se segueix cap avall i es torça a la dreta
(E) travessant el torrent per una palanca de fusta. Prosseguint per un camí ample, es deixa un desviament
a la dreta i, 50 m més avall, es desemboca a la carretera de Sant Martí (km 14,28, 405 m). Es continua en
baixada. La carretera fa un revolt i es troba una entrada a l'esquerra
14,56 km (381 m), 4 h 20 min. Les Famades. Antiga ubicació d'una casa de pagès actualment desapareguda.
A l'altre costat de l'esplanada (E), hi ha la gran alzina de les Famades. S'agafa la pista en direcció N. S'arriba
al torrent del Colomer i es tomba al NE (des d'aquí, es pot anar a la font Pudosa). Més avall, sota uns grans
plàtans, hi ha una font. Se surt a una pista cimentada: se segueix davallant cap al NE i, finalment, es troba
el recorregut de la Via Verda.
15,87 km (229 m), 4 h 40 min. Via Verda d'Olot a Girona. Senyalització. Des d'aquest punt, creuant el
bicicarril, es podria anar a la font d'en Fàbregas i retornar a la Via Verda més endavant. Es gira a la dreta
(SE) i, planerament, es fa cap a l'estació d'Amer.
17,97 km (207 m), 5 h 10 min. Antiga estació de tren d'Amer. Fi del recorregut.

Llocs interessants del recorregut:

Castell d'Estela (s. XI-XVI). El topònim Estela conjuga la presència d'un monument megalític, menhir en
aquest cas, utilitzat o no com a fita, amb l'afegitó de tradicions supersticioses. Es troba en la línia divisòria
dels bisbats de Vic i de Girona i de les parròquies d'Amer i de Lloret Salvatge. Per aquest motiu, abans de
la construcció del castell, va ser sens dubte una fita o estela el que va donar nom a aquest lloc i, per tant,
al castell. Documentat a partir de l'any 1080, el castell consta d'un cos de planta rectangular, força arrasat.
Al 1289 se cita com a senyor del castell d'Estela a Bernat de Castell i, més tard, al s. XIV, a Pere de Soler.
És molt probable que fos destruït pels terratrèmols del s. XIV.
Torre de Sant Silvestre (s. XI i XII). Petita torre de planta circular situada al damunt de la carena que separa
les valls del Ter i del Brugent. Segurament es tractava d'una torre de talaia del castell d'Estela, atesa la
seva magnífica situació amb Lloret Salvatge als peus, al SO, i Palou al NE.
Esquerda de l'Infern. De resultes dels terratrèmols del març de 1427, a la muntanya que separa les valls
d'Amer i Lloret Salvatge, en una distància d'uns 200 m, es va obrir una gran esquerda. Hi van sortir flames
blavoses i vapor de sofre que causaven la mort per asfixia als que s'hi acostaven. Encara avui es pot veure
l'esquerda, d'uns 80 cm d'ample i 4 m de profunditat.
Mines de barita. Mina Rosita. Situades sota el coll de Bou, entre el serrat de les Sorres (770 m) i el puig
Bernat (774 m). S'hi explotava la baritina, que es molia a Amer. Consta d'una galeria transversal al filó, que
surt del vessant del torrent de Rimaus. El filó es troba entre pissarres metamòrfiques i té, a més, calisses
i quars milonititzat.
Sant Martí Sacalm o Cantallops. Situat a 831 m. Impressionant paisatge de les Guilleries i magnífic mirador
del cingle del Far, que es pot contemplar des de la base fins al cim, situat a 1112 m, coronat pel santuari
homònim. L'església de Sant Martí Sacalm està dedicada al sant del mateix nom i data d'abans de l'any
1150.
Les Famades. Casa en ruïnes del s. XIII. Magnífic mirador natural. A pocs metres de la casa, mirant a
llevant, trobem l'arbre monumental de l'alzina de les Famades (podem accedir-hi per la carretera d'Amer a
Sant Martí). Es tracta d'un arbre d'uns 300 anys i 14 m d'alçada catalogat per la Direcció General del Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya.
El Colomer (s. XIII-XIX). Casa Pairal d'estructura complexa que dóna nom al veïnat. La casa principal té
dues plantes i golfes, amb porta d'arc rebaixat, finestres de llinda monolítica i una galeria de tres arcs de
rajol a les golfes. Les altres cases han estat restaurades modernament. Darrere la casa trobem un lledoner
més que centenari.
Al costat del Colomer hi ha l'ermita de Sant Marçal. Església filial del monestir d'Amer d'estil romànic primitiu
(s. XI-XII). Reconstruïda al s. XV, després dels terratrèmols esmentats anteriorment, la seva planta preserva
part de l'original, d'una nau i absis rectangular. La façana presenta una porta de mig punt i un gran campanar
d'espadanya de dos ulls. Abans tenia, davant la porta principal, un pòrtic que ha estat suprimit per unes
reformes que han intentat recuperar la fesomia primitiva de la capella, llevat de l'absis, que és modern.
Font Picant. Actualment, explotació i embassament de dues conegudes marques d'aigua embotellada.
Antigament, hi havia l'Hotel Restaurant Amer-Palatín, amb baixador del tren d'Olot a Girona. Aigües
bicarbonatades càlciques acidulocarbòniques.

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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