
 

Sant Roc de la Barroca,  
des de Sant Martí de Llémena. 

 
 
País / Comarca :  Catalunya / Gironès Ascensió acum. : 372 m. 

Zona :  Vall de Llémena Descens acum. : 372 m. 
Itinerari :  Circular  Altura Mínima : 250 m. 
Època :  Tot l’any.  Altura màxima : 598m. 

Durada :  4:00 hores  Alçada sortida : 250 m. 
Distancia :  10’24 Km.  Alçada d’arribada : 250 m. 

 
 
 
Introducció: 
 
Una ruta diferent per pujar a Sant Roc, avui pujarem des de Sant Martí de Llémena, 
per el grau que puja a Sant Andreu de la Barroca, i baixarem per el grau del 
Escairó, dos graus poc coneguts. 
 
Aproximació: 
 

 Església de Sant Martí de Llémena. Des de Girona per la GI-531 a Les Planes i 
Sant Aniol de Finestres. 
 
Ruta: 
 
Sant Martí de Llémena (250 m) – Grau a Sant Andreu de la Barroca (0:40, 393 m) 
– Cruïlla a Santa Lena (1:30 – 483 m) – Sant Roc de la Barroca (2:40 – 598 m) – 
Grau de l’Escairó (3:20 – 454 m) – Sant Martí de Llémena (3:50 – 250 m). 
 
Descripció del recorregut: 
 
Seguim la carretera en direcció a Les Planes durant 550 metres, agafem una pista 
que seguirem durant uns 20 minuts, aquí deixem la pista i seguim un corriol que 
puja cap al cim del cingle, una vegada a dalt anem en direcció est durant uns 400 
metres fins que trobem una caixa de camió abandonat, uns metres desprès girem a 
l’esquerra, a la dreta aniríem a Can Terme i recta a Sant Andreu de la Barroca, 
seguim la pista per el pla de Can Sotera durant uns 40 minuts fins atrobar una 
alzina amb una basa, es la cruïlla per anar a Santa Lena, 30 minuts anar i tornar, 
nosaltres seguim en direcció sud-oest uns 50 minuts fins a trobar la cruïlla del camí 
que bé de Sant Climent d’Amer, nosaltres anem cap l’esquerra, tot resseguint el 
caire del cingle, deixem a la dreta el baixada per el Grau de L’Arimany, també 
passem per un mirador, finalment arribem a Sant Roc de la Barroca, desprès de 
gaudir de les vistes seguim el camí uns 4 minuts, un corriol a l’esquerra en portaré 
en poc minuts a un antic cementiri, tornem a camí principal, deixem a la dreta la 
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baixada per el Grau de la Sitja, seguim en direcció nord-oest, arribem per una pista 
a la cruïlla que hem fet a l’anada, seguim uns 220 metres, i una fita a la dreta en 
marca el camí de baixada per el grau de l’Escaió, per aquest camí i més tard per 
una pista arribarem un altre vegada al Sant Martí de Llémena, final de la ruta. 
 
Recomanacions: 
 
La zona es un laberint de camins i pistes sense senyalitzar, les marques que anem 
trobant formen part de la ruta de les ermites. 
Cal portar aigua. No hi ha fonts. 
 
Mapes de la zona: 
 
ICC Generalitat Catalunya: Comarcal del Gironès 1:50.000 
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