
 Sant Roc 598 m. (Gironès) 
 
 
Cim: Sant Roc. 
Data: 07 de gener de 2020 
Participants (6): Joan Gassol, Joan Mª boada, Josep Mariné, Maria Cinta 
Prats, Rosa Mari de Vidiella i Pere López. 
Inici: Sant Martí de Llémena. 
Final: Sant Martí de Llémena. 
Circular: Si. 
Temps real: 03:30 hores. 
Temps total: 05:00 hores 
Desnivell: 363 metres. 
Desnivell acumulat: 465 metres. 
Distància: 11,68 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
 

 
Cingles de Sant Roc. 

 

 
Al arribar a Sant Martí de Llémena, venint de sant Gregori a prop de Girona, 
aparquem a la dreta, just davant del restaurant Can Reixac. 
Comencem a caminar travessant el petit poble, no més té tres carres, per la plaça 
de Sant Martí i sortim pel carrer de Sant Roc. 
 



            
                    Plaça de Sant Martí.          Can Jep Barber. 
 
Passem pel davant de Can Jep Barber, i al arribar a Can Reixac girem a la dreta i a 
Can l’Aulina a l’esquerra. 
 

            
   Passem entre Can Reixac i Can l’Aulina.            Pujant per una antiga pista. 
 
A partir d’ara pugem per una antiga pista molt còmoda, passem pel Mirador de la 
Vall de Llémena, arribem a una pista i una bifurcació, seguim a la dreta i amunt. 
Anem pel Pujant de l’Escaió, pel Pujant d’en Casot i pel Pujant de la Sitja. 
Quan trobem un camí que puja a la dreta marcat com a Sant Roc, el seguim fins 
arribar a unes parets on girem a l’esquerra i amunt, és el Grau de la Sitja. 
 

            
          Mirador de la Vall de Llémena.                       Inici del Grau de la Sitja. 
 
Al final del grau trobem un pla i girem a l’esquerra. 
El camí segueix a prop de la cinglera i poc abans d’arribar a l’ermita de Sant Roc 
trobem un petit mirador, és el Mirador del Gironès. 



            
                   Mirador del Gironès.     Ermita de Sant Roc. 
 
Tot seguit arribem al cim i ermita de Sant Roc. 
L’ ermita de Sant Roc de la Barroca és molt simple, té una porta que està lligada 
amb una corda, per tant podem entrar i visitar-la. 
A la part del darrera parem a descansar, menjar una mica i gaudir de les vistes 
sobre el Gironès i la Selva. 
 

 
Cim i ermita de Sant Roc. 

 
Continuem seguint una estona per la vora dels cingles fins arribar a una pedra que 
sobresurt, és el Mirador de la Selva, lloc espectacular on gaudim fent-se unes fotos. 
Seguim baixant cap a la dreta fins arribar al Puig de Lena, on hi trobem l’ermita de 
la Mare de Déu del Puig de Lena. Aquesta ermita és romànica i té un gran porxo al 
davant.  
 



            
        Espectacular Mirador de la Selva.            Ermita de la Mare de Déu del Puig  
                                                                                    de Lena. 
Seguim el camí pel que hem arribat, ara continua per una pista que surt pel davant 
de l’ermita, va girant cap a la dreta, fem un parell de canvis de camins i trobem una 
pujada, aquesta pujada ens porta pel Bosc de Can Sotera i per les runes de Can 
Sotera. 
 

            
                               Can Sotera.       Arribant a Sant Martí de Llémena. 
 
Una mica més enllà de Can Sotera deixem el camí per anar baixant cap a la dreta 
per un camí fins que arribem a una pista la qual agafem a l’esquerra. 
Quan arribem a un encreuament, deixem la pista i baixem cap a la dreta per un 
camí marcat amb fites i amb marques de color grog. 
Aquest camí de mica en mica ens fa girar cap a la dreta i a la fi tornem a ser de nou 
a Sant Martí de Llémena. 



Mapa de la zona, recorregut en color taronja. 


