
AMER – SANT CLIMENT D’AMER, per Santa Brígida, el santuari de la 
Mare de Déu de Puig de Lena, els Tres Rocs i Puigdalí (4.00 hores) 
 

 
0.00 h.  Amer, 186 m.  Deixem el cotxe al costat del camp de futbol, a la primera bifurcació de pistes, 
agafem el trencal l de l’esquerra. Seguim la pista principal.  Passem al costat de Can Miquelic i Can 
Trenta, arribem al costat de Can Melció, que ens queda a la dreta i continuem pujant per la pista 
principal, tot seguit agafem un corriol que ens portarà fins a Santa Brígi da. 
 
0.45 h.  Ermita de Santa Brígida, 430 m . Situada al caire del cingle del mateix nom, ofereix unes 
bones vistes.  Sortim pel camí que hi ha a la vora de la paret de llevant de l’ermita en direcció E. 
Després de passar per la dreta de l’antiga cantera, agafem un corriol que baixa bruscament en 
direcció S. 
 
1.25 h. Font de can Catau.   La veiem al costat del torrent, paral· lels al qual anem seguint. Al cap de 
poc el corriol es bifurca, agafem la pista de l’esquerra, que puja i ens porta a la pista princip al d’Amer 
a La Barroca. 
 
1.35 h. Bifurcació de pistes.   Agafem 
la de l’esquerra, fins arribar al collet 
per una pista paral· lela, després girem 
a la dreta, seguim el corriol fins a 
trobar la pista principal, i seguim en 
direcció S. Fins arribar al Puig de Lena 
i al santuari del mateix nom.  
 
2.10 h. Santuari de la Mare de Déu 
de Puig de Lena, 565 m.  L’església 
és romànica, d’una sola nau i absis 
circular.  Té un campanar de paret o 
cadireta. A l’entrada, la porta és 
coberta per un porxo amb seients de 
pedra. L’ermita va sofrir els 
terratrèmols del segle XV, fet pel qual 
va haver d’ésser modificada i reconstruïda.  Tornem enrera per la mateixa pista.  
 



2.35 h.  Trifurcació de pistes , la de la dreta porta a can Sansaire i al collet de la Barroca, la de 
l’esquerra porta a la casa del Poriol; i la del mig és la que hem d’agafar, i que deixarem més 
endavant, i agafarem la de l’esquerra. Al cap d’una estona tornem a enllaçar amb la pista principal, 
que seguim fins arribar a una fita a la dreta, que ens marca seguir un corriol que puja.  
 
2.50 h.  El Tres Rocs, 450 m.     
Curiosos blocs de roca visibles des de 
molt lluny. 
 
2.55 h.  Bifurcació de corriols.  El 
branc de la dreta davalla (W) a Amer, 
seguim recta per la carena.  
 
3.10 h.  Puigdalí, 496 m.  És 
anomenat també Puiggalí o Puig-alia. 
 
3.15 h. Roca de les Ofrenes, 450 m.   
Aquest relleix de la roca, que fa timba, 
es un superb mirador de la vall 
d’Amer. La roca de les Ofrenes molt 
possiblement fou el lloc on els antics 
ibers del poblat de Puigdalí celebraven 
les seves cerimònies religioses. Davallem fins el collet a on ens decantem a la dreta per un corriol 
que ens portarà fins a la pista del Llepard, que seguirem fins que veiem Sant Climent d’Amer, on la 
deixarem i travessant uns camps, can Puig ens queda a l’esquerra  (roure monumental de 40 m de 
capçada i amb una soca d’uns 4’75m), arribarem a Sant Climent d’Amer.  
 
 
4.00 h.  Sant Climent d’Amer, 245 m.   L’església és del segle XVII, amb torre quadrada de 
campanar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colla Bon camí                 25 gener de 2004.                     Guia: Joan Vidal                
 


