Rutta de lles errmites
s d’Am
mer.
15 de febrer de
e 2017
Integrants: Josep
p Carbonell, Joan Corbera,
C
Joosep M. Farnés,
F
Jossep
Martíne
ez, Manel M
Molina, Isma
ael Porcar (i la Neret)) Julià Prattginestós, Pep
P
Pous, Josep Roca i Josep Ro
odri.
Distàn
ncia projec
ctada: 15,36 13,91km amb alture
es: 15,48 14,17km
Temp
ps: 6,10 5,4
41h
Cotxe: 80km. Ism
Desnivells: 421 368m.
3
Acumulat: 616
6 558m.
mael Porcar i Pep Pous

Ens trobem a les 7 al
a Ramasssar.
Marxe
em tot seguit cap a Santa
S
Colo
oma
de Fa
arnés i con
ntinuem fin
ns a Amerr on
aparq
quem i comencem a les 8’23
3 la
nostra
a camina
ada. Seguim per la
carrettera fins un
n rètol que
e ens indica
a la
Ruta de les Ermites, trenquem
m i
passe
em per el costat del
d camp de
futbol de la loca
alitat, tot seguit
s
la p
pista
comença a puja
ar en el que
e seria el m
més
fort de
esnivell de
e la jornada. Ha plog
gut i
el terra regalim
ma aigua per
p tot arre
eu i
trobarrem pasttetes durrant tota la
camin
nada. En arribar a la Costa de
Santa
a Brígida, comença
c
a plovisque
ejar. Ens aixoplugue
a
em al cobeert de l’erm
mita de San
nta
Brígid
da i aprofite
em per es
smorzar a 2/4 de 10,, doncs tott indica quue els temp
ps amaina
arà.
Repre
enem el ca
amí tot seg
guint les m
marques de
e color groc, així com
m les de co
olor blanc. Al
cap d
d’una estona hem de rectifica
ar doncs le
es senyals
s de color groc no segueixen
s
la

nostra
a ruta. Ane
em a buscar el camíí correcte amb
a
les marques
m
blaanques qu
ue ens portten
al Puiig d’Elena al davant de l’ermita
a del mateix nom. Fe
em una currta parada i comence
em
a baixar per un
u corriol amb una forta pen
ndent i en
nfangat quue provocarà diversses
caigud
des. Trobe
em una collla de Vic i conversem sobre l’e
estat del caamí. Seguim fins a una
u
cruïlla
a de camin
ns i mentre
e en Josep
p M Farnés
s i en Jose
ep Carboneell baixen cap la masia
del Llepard la re
esta segue
eixen fins a l’ermita de Sant Roc.
R
El cam
mí segueix
x enfangat i a
més rremogut pe
er vehicles motoritzatts. Mentre uns baixen per una pista paral·lela al riu el
Bruge
ent, senyallada com la ruta de
e Voramera
a i que en
ns obligaràà a travess
sar el riu per
p
unes passeres de fusta. L’altre collla segueix
xen pel torrrent del P
Pinyana i arribaran
a
a la
m
lloc. En retrob
bar-nos els
s dos grup
ps anem a dinar a l’Hostal Sa
ant
carrettera pel mateix
mer. On en
Marçal
M
d’Am
e una taula
ro
odona gauudirem d’un
n bon dinarr.
A la sobreetaula dec
cidim que la
propera ssetmana anirem de
Cadaqués
C
a Cap de Creus.
Sortirem
S
a lles 7 del Ramassar.
R
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T
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