Amer - Ruta de les ermites
1 de febrer de 2012
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Julià
Pratginestos, Josep Roca i Salvador Vilà.
Distància: projectada 15’89 Km. amb altures 16’04m. Temps 5’56
Desnivells: total 423 m. Acumulat 631 m. Cotxe: 90 Km. Josep Carbonell i Pep Comas
Sortim del Ramassar a les 7 en punt
en direcció a Santa Coloma de Farners
i continuar fins a Amer. Deixem els
cotxes al centre de la població, on
comencem a les 8’23 la nostra
caminada. Seguim per la carretera fins
un rètol que ens indica la Ruta de les
Ermites, trenquem i passem per el
costat del camp de futbol de la localitat,
tot seguit la pista comença a pujar en
el que seria el més fort desnivell de la
jornada. A trams per la pista i altres per
dreceres arribem a l'ermita de Santa
Brígida, excel·lent vista aèria d'Amer.
Continuem cap el torrent de Can
Catau, al final del baixant trobem la
font amb un toll d'aigua considerable.
Pugem per la vessant contraria i seguint les marques arribem a l'ermita de Santa Lena.
Aquesta està oberta, hi podem entrar i veure el seu interior, a l’exterior un lloc excel·lent

per esmorzar, cosa que fem, entretant, si bé al principi la temperatura era bona, ara
aquesta ha baixat considerablement i ens obliga a abrigar-nos. Deixem enrere Santa
Lena i després d'un ràpid baixador arribem al Pla de Sant Roc, un llarg camí sobre roca
ens espera, una veta rocosa molt recta i amb enormes lloses fan de camí, que ens porta
a la cinglera, qual Via Romana, i a continuació a la punta del cingle l'ermita de Sant Roc,
un extraordinari mirador amb la badia de Roses i el Cap de Creus, com també el castell
de Montgrí i les Medes al fons, també destaca el Rocacorba amb les seves antenes al
cantó contrari. Ara ja estem de tornada, després de parar en un penyal que surt de la
cinglera on fem unes fotos, excel·lent mirador, seguim cap la torre de Roca-salva i
endavant, tan endavant que els capdavanters del grup -sempre n'hi ha de més ràpidserren el camí i en una cruïlla van en direcció contraria, quan les marques estaven ben
indicades. Hem d'improvisar un tant, seguint camins que intuïm en la bona direcció,
afortunadament l'encertem i veiem Amer davant nostre. Seguim i el riu Brugent ens
barra el pas. Una passera ens facilita el camí i entrem a Amer sense cap problema. A
les 14’20 h. acabem l’excursió. Tot el matí a estat núvol. Uns núvols alts però, que no
ens han pertorbat per res. Ara anem a Can Giralt una fonda d'Amer amb un resultat
excel·lent. La propera sortida a la costa, de la Fosca a Palamós a Calella, hora de
trobada les 7 del matí al Ramassar. En sortir de can Giralt, comença a ploure.
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