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La vall de Llémena

>> Inici del camí ral, a prop de Sant Gregori.

Text i fotos > Oliver Adell

L

a vall de Llémena és un dels indrets naturals
més ben conservats de les comarques gironines, i està a tan sols un pas de la ciutat de
Girona. Aquest recorregut, que es pot fer caminant o en bicicleta tot terreny, en una o dues etapes a cavall de dues comarques (el Gironès i la Garrotxa), ens endinsa en un entorn on s’estenen petits
pobles, antics veïnats i singulars masies en un marc
amb un gran valor paisatgístic. La combinació dels
camps de conreu, els diversos tipus de boscos, els
cingles i l’aigua forma un paisatge harmònic que ens
acompanya en aquest recorregut.
La vall rep el nom de la riera de Llémena, malmesa actualment a causa dels aiguats de la tempesta Gloria. És un element emblemàtic i de cohesió territorial, que travessa la vall des de la capçalera fins a
la desembocadura del Ter.
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El recorregut que presentem comença a la pineda de
Sant Gregori, tot i que el camí ral es pot agafar, també,
a Girona, a l’altura del pavelló de Fontajau. Poc després
de sortir de Sant Gregori trobem l’església de Sant
Gregori, d’origen romànic (segles ix-xi). A continuació, seguim el camí en direcció al santuari de Santa
Afra. En aquest tram la pista canvia a camí forestal, i hi
pot haver uns certs desnivells i dificultats per als usuaris de les bicicletes tot terreny a conseqüència de les
grans pedres que hi ha pel camí. El santuari de Santa
Afra (segles xviii-xx), que té molts devots gironins, està
dedicat a la màrtir germànica, que es diu que va ser
convertida al cristianisme per sant Narcís.
Darrere del santuari surt un corriol que ens porta, al
llarg de quatre-cents metres, fins a l’oratori de la Mare
de Déu de Fàtima. Fem un fort descens per una pista
on encara podem veure les roderes dels carros antics.

>> Camí entre Domeny i Sant Gregori.

>> Església de Llorà.

Ja no ens aturarem fins que trobem la riera, i seguirem
a través d’un camí que la voreja en paral·lel.
El següent punt és el poble de Llorà i el veïnat de
Sant Medir. L’església de Sant Pere de Llorà (segles ixxi), molt ben conservada, és un excel·lent exemple del
romànic. El passeig fins a Sant Medir, acompanyats pel
so de l’aigua de la riera, ens porta a la capella de Sant
Medir, del segle xi, situada a mig camí del Pla de
Sant Joan, on trobem, a mà dreta, un desviament per
accedir al volcà de la Banya del Boc. Aquest volcà té un
cràter de grans dimensions i una mida de 1.300 metres
per 860, amb una fondària de 100 metres. Les seves
parets estan recobertes de boscos d’alzines i roures,
mentre que el fons, força planer i molt fèrtil, està ocupat per camps de conreu.
Continuem pel camí ral, travessant la carretera GI-531
un parell de vegades i gaudint de les meravelloses

vistes de la vall de Llémena. Aquestes zones són
completament planes i amb un bon camí, ideals per
recórrer en bicicleta tot terreny. Finalment, arribem
al nucli urbà de Sant Martí de Llémena, conegut recentment per haver sortit en el programa El foraster.
El camí ral continua sempre seguint de prop la riera de Llémena, fins que arriba a la que va ser la nostra destinació final en la segona etapa: Sant Esteve de
Llémena. Abans d’arribar a la població, mereix una
visita l’església del segle x, d’origen romànic, l’edifici original de la qual, malauradament, va desaparèixer a causa del terratrèmol del segle xv. L’obra actual és el resultat de les diverses reformes de l’església primitiva dutes a terme durant el segle xviii.
Aquest és un itinerari per gaudir del paisatge i la natura de la vall de Llémena, poc transitada i amb un entorn canviant i màgic, en contacte constant amb l’aigua.
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>> Port Sacreu.

>> Camí ral a prop de Llorà.
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>> Camí ral entre Santa Afra i Ginestar.

>> Masia a prop de Sant Esteve de Llémena.
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>> Camí ral a prop de Sant Esteve de Llémena.

>> Pont de Pedra a Sant Esteve de Llémena.

>> Volcà de la Banya del Boc.
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>> Església de Sant Esteve de Llémena.

>> Ermita de Sant Medir.
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>> Carretera GI-531 al Pla de Sant Joan.

>> Riera de Llémena.
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