Sant Roc de la Barroca –
Mare de Déu del Puig de Lena – Santa Brígida
(31/01/2009)
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Sortida (306m) de la carretera que va de Sant Martí de Llémena a
Bonmatí. Petit aparcament de 5 o 6 cotxes que queda a 1,6 Kms venint
de Sant Martí.
Atravessem la carretera, a l’altra costat hi ha una pista amb una cadena
que va a can Pere Puig. Nosaltres agafarem una camí que s’enfila a la
dreta (amb alguna marca vermella) que també va a la casa.
Can Pere Puig (348m).
Casa en ruïnes que deixarem a l’esquerre, tot seguint en direcció oest
cap a un camp que hi ha darrera la casa.
Ben aviat tornarem a agafar el camí ara més marcat que es comença a
enfilar cap al cingle de manera més o menys constant (trobem marques
verdes ocasionals).
Cingle (555m).
Ens trobem a dalt el cingle. Trobem una cruïlla que ens indica cap a
l’dreta per anar a Santa Lena i Santa Brígida. Nosaltres seguirem cap a
l’esquerre planejant tot resseguint la cinglera.
Seguint marques blanques. Aquestes marques blanques són les que ens
guiarien per la ruta de les Ermites, força coneguda per aquestes
contrades.
Al cap de 5 minuts deixarem un moment el camí per arribar-nos al
cementiri dels Moros (1 minut més enllà). Veiem unes cavitats
circulars que reben aquest nom.
Tot i que el camí continua, reculem fins a tornar el camí que hem
deixat.
Sant Roc de la Barroca (594m).
Edificació a peu del cingle que data del 1447. Tot i que avui no és un
dia per gaudir de les vistes s’intueix que ha de ser un mirador
espectacular.
Parada de 10 minuts per gaudir d’aquest indret.
Continuem cap al sud-oest tot resseguint el cingle, fins a arribar a un
mirador que està uns metres més enllà.
Mirador (569m) que permet veure tota la paret del penyassegat.
Parada de 20 minuts per esmorzar.
Continuem direcció oest resseguint la carena.
Al cap de 5 minuts trobem una cruïlla de camins.
Cruïlla (523m)
Hi ha una creu blanca a terra que ens indica que no és el camí principal,
de fet aniriem a sortir al cementiri dels Moros.
Al cap de poc deixarem el camí del Grau a l’esquerre que ens permetria
baixar cap a can Pere Puig o cap a Sant Climent.
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Seguim marques blanques que continuen planejant i resseguint el
cingle. Ben aviat en lloc d’anar direcció oest comencem a anar direcció
sud.
També ben aviat cap al sud anirem veient el nucli de Sant Climent
d’Amer.
Cruïlla carretera de la Barroca (350m).
El camí atravessa la carretera i després de fer alguna ziga-zaga
continua seguint direcció oest, ben aviat però tombarà cap al nord.
Coll (467m)
Trobem un coll just abans de Puigdalí. Aquí trobem rètols indicadors,
un a l’esquerre que marca un poblat ibèric i l’altra a la dreta que marca
Puigdalí.
Seguim cap al poblat ibèric que de fet ens portarà també a dalt del
Puigdalí. Aquí trobem marques vermelles que seguirem una estona.
Puigdalí o Puiggalí (496m).
El cim queda mig amagat entre el arbustos, sinó fos pel vètex geodèsic
possiblement l’haguéssim passat de llarg.
El camí segueix ara en direcció nord.
Cruïlla (454m)
Nosaltres seguim recte cap al nord, deixem a l’esquerre el camí d’Amer
i a la dreta el camí que porta a Llepard.
Mirador (489).
Ens trobem una enorme pedra amb una senyera clavada, que també deu
ser un bon mirador però avui no és el nostre dia.
Els Tres Rocs (487m)
Trobem el primer de tres enormes blocs de roca que són visibles de
força lluny.
Els camí els ressegueix fins a haver-los superat. Contiuem anant
direcció nord.
El camí es creuerà diverses vegades amb pistes que porten a les cases
de la zona, fins que nosaltres seguirem una pista que continua anant
cap al nord.
Deixem un camí a la dreta que ens portaria a Amer (485m).
La pista ara va tombant cap a l’est a mesura que ens anem acostant al
santuari del puig de Lena.
Deixem un camí a l’esquerre que seguirem de tornada.
Nosaltres continuem per la pista ampla fins a l’ermita.
Santuari de la Mare de Déu del Puig de Lena (562m).
Església romànica amb un porxo a l’entrada que ens permet fer una
altra habituallament de 20 minuts.
Al costat de l’ermita hi ha una esplanada des d’on podem distingir el
camí que ens portaria al cingle de sant Roc a la bifurcació que hem
trobat al cap de 35 minuts de començar aquesta caminada.
Nosaltres recularem per la pista fins a trobar el camí que hem deixat 20
minuts enrera.
Deixem la pista que seguir un camí que baixa en mig del bosc en
direcció oest.
Al final del camí trobarem uns carretera que atrevessem, tot seguint un
indicador que assenayala Santa Brígida. Ara estem seguint una pista
secundària.
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La pista de mica en mica va encarant direcció sud.
Cruïlla Castell d’Ases.
Deixem aquest camí a la dreta per continuar per la pista.
Seguim direcció sud.
Pedrera (476m)
Resseguim una pedrera actualment inactiva. Al cap de poc arribem a
una esplanada que fan servir la gent que practica parapent per tirar-se.
Les marques blanques segueixen ara en direcció sud-oest i ens porten a
la darrera ermita que trobarem avui.
Santa Brígida (444m).
Aquesta ermita també es troba arran de cinglera i té una molt bona
panoràmica del poble d’Amer.
Per anar a Amer podem baixar per la carretera fent una baixada més
suau o bé podem seguir el camí de marques blanques que fa alguna
drecera i una baixada més abrupte.
Camp de futbol d’Amer (184m).

