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Editorial

El passat 2 de març es va constituir a
Mieres, amb la presència de més d’una
vintena de persones, "L’Associació
d’Amics de la Serra de Finestres i de
l’entorn de Mieres”. A tots ens unia una
mateixa il·lusió: descobrir, conèixer i
preservar els espais naturals del nostre
entorn.
Trobar les fonts, trepitjar de nou els
camins tan transitats antigament i que ara
es troben força perduts per la poca
utilització i la recessió de les activitats
bosquetanes, saber el nom dels llocs
(topònims), dels turons, dels quintars,
dels prats, dels recs, dels torrents, dels
boscos, de les marrades i les dreceres,
de les parets d’antigues cases i corrals,
de les places carboneres on un munt
d’homes hi passaven jornades senceres,
dels arbres centenaris, de les balmes i

les coves que foren refugi de bosquetans
i viatgers i amagatall de carlins i
trabucaires, de les feixes totes abans
treballades fins el darrer pam, sembrades
de blat i mill i plenes de vinyes, oliveres o
arbres fruiters, conèixer les plantes i
herbes remeieres per guarir els mals,
observar i identificar els ocells que viuen
tot l’any amb nosaltres i els que ens
visiten…
Tot aquest coneixement, que no és pas
poc, és un bé cultural i patrimonial que
hem de saber valorar, conservar i
transmetre. L’associació pretén que tots
els mierencs i mierenques ho puguem
conèixer i  disfrutar mit jançant
l’excursionisme, conferències, activitats
culturals i amb la publicació d’aquest
butlletí.

Mieres,12 de setembre de 2007

Resum d’activitats

Des del desembre s’han realitzat
activitats variades. La preparació de cada
sortida ha tingut diverses vessants:
netejar el camí o sender i fer-lo
accessible, fer-ne la descoberta, i
transcriure  tota la informació trobada:
topònims, dites i llegendes...

Després de la sortida de les Canals, hem
fet la del Freixe a Bustins, la del Torn,
l’aplec del Freixe i el de Finestres, una
netejada del sotabosc de l’Aulina
Rodona, en el puig de Capell i finalment
al juny fem una sortida organitzada
conjuntament amb el Parc Natural de la
Garrotxa per conèixer la flora i la fauna
de Mieres.

Ermita del Freixe

A l’agost hem preparat  una activitat molt
especial: la primera observació astronòmica
a l’ermita del Freixe i poder veure la pluja
d’estels (Perseides), que cada any es
repeteix cap als volts de Sant Llorenç.
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L’aventura dels Topònims

Se’ls ha de treure la pols, rascar el rovell,
apartar fullaraca, molsa, bardisses i
brancam sec; i allà els trobem: Els noms
dels llocs, els topònims que feia anys que
cap boca pronunciava, que amb una mica
més de temps, ja no els recordaríem i els
hauríem perdut per sempre.

Mieres, Garrotxa, Catalunya, Europa, tota
la Terra porta noms; noms que venen de
molt antic. Tenim noms ibers, grecs,
romans, àrabs, germànics, etcètera...
Colitzar, Finestres, Bastarra, Golany,
podria ser la davantera d’una hipotètica
selecció nacional. Són noms d’indrets
concrets i reals amb les seves
particularitats, curiositats i anècdotes,
que homes i dones han fet lliscar pel
paladar els sons de les seves síl·labes
juntament amb el respirar de cada
moment de la vida, moldejant-los, afinant-
los, repolint-los, fins que ens els trobem
avui, fixats, quiets, acabats... alguns
gairebé morts.

Excepte els noms de primera divisió –per
dir-ne d’alguna manera- com els
esmentats més amunt, hi ha una gran
quantitat de noms de lloc de segona
divisió, aquests juguen una altre lliga.
Aquesta lliga és a punt de desaparèixer.
Quan diem Finestres, ens referim al cim
de Finestres, a la muntanya, al tot plegat
farcit d’indrets, que inclou tot un univers
de noms per senyalar un punt concret del
terreny, plans, colls, balmes, torrents,
etcètera...

Es pot dir que no hi ha cent metres que
no siguin batejats en el transcurs del
temps. La gent que hi ha viscut li ha
donat nom a tot, ells ho havien de
menester, usaven la toponímia per saber
on eren, on passaven, on esdevenien els
fets. Amb els anys aquests topònims més
íntims, s’han anat oblidant, com que no
calia fer-los servir, no es pronunciaven.
La vida dels pagesos de muntanya avui
forma part de l’arqueologia.

Un dissabte de tardor en Narcís em va
regalar una renovada edició del mapa de
la Garrotxa d’aquí Mieres. Em vaig fixar
que mancaven molts noms en
comparació amb els nostres veïns St.
Miquel i Sta. Pau...què passava?

El cas es el que el mateix Narcís va dur-
nos un pal de paller de gran eficàcia, un
veritable guia en l’aventura dels
topònims: en Joan Pontacq.

Aquest home s’ha trobat amb antics
estadants d’aquests paratges, els ha
deixat parlar, se’ls ha escoltat, se’ls ha
endut a passejar pels indrets concrets
que volia conèixer, que en volia precisar
el nom: Teresa Font de Raspat de
Finestres, Pere Masdevall del Puig del
Freixe, Carme Gifra del Verdaguer del
Freixe, Miquel Esteva de Can Bac de
Mieres, Narcís Mas de Caçallebres  del
Samontà de Baix, Joan Tarrés de la
Rovira del Freixe, Pere Torra de
Costabella de St. Aniol, Josep Freixes
d’Esparragueres i Francisco Fàbregas
l'esclopeter de Mieres.

Teresa de Raspat
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Gràcies a tots ells, en Joan ha
col·leccionat 236 topònims que no
apareixen en els actuals mapes, noms de
torrents, arbres singulars, cases, fonts,
baumes, paratges, turons, serrats,
camins, corriols, vells camps de conreu,
etcètera... dels voltants de Mieres, el
Freixe, Santuari de Finestres, veïnat de
Bustins.

Aquest inici tan esplèndid ha de tenir
continuïtat. A la recuperació de la
toponímia, podem afegir la recuperació
de dites, sentències, llegendes, històries
de la vora del foc....

Només les persones per a les quals
aquests indrets van formar part del seu
quotidià seran capaces d’ajudar-nos a
reconvertir-los en llocs vius, lligats a
usos, moments i  records, a l’activitat
humana en definitiva. Aquestes
persones, habitualment discretes i
modestes, ens han d’ajudar a restaurar el
tapís toponímic per tal que els espais
tornin a gaudir del seu significat.

Manel de la Muntada.

—————————————————————————

El Freixe-Bustins

Comencem la caminada a Pedres
Picades . Aquest collet, situat cap a
l’extrem de llevant de la serra de
Finestres, connecta els nuclis de població
de Mieres i de Sant Aniol de Finestres.

Per anar cap a l’ermita del Freixe ens
encarem cap el sud-est seguint el fil de la
serra. Deseguida deixem la bassa de la
Rovira a la nostra dreta. Al cap de pocs
minuts passem per l’indret on s’aixecava
l’oratori del Freixe o del Puig (a
l’esquerra del camí). Era una important
cruïlla de camins: per la part de Sant
Aniol pujaven  el que venia de Bustins
passant per Ca l’Espardenya i un de més
principal que venia de Sant Aniol per la
baga de Costarrasa;, i cap a Mieres en
baixaven dos, un de carreter anomenat
camí Real que passava prop de Feixelles
i de Can Bosc i un altre de a peu que
passava entre el camp dels Estanyols i la
font dels Estanyols.

El Puig, força enrunada,  és la primera
casa que trobem del nucli del Freixe, que
estava integrat per les cases de la
Bruguera, Bustins o els Agustins, Ca
l’Ermità o la Rectoria, Ca l’Espardenya,
Mas Nou, Can Bac, Can Serra, la Rovira,
el Verdaguer, les Vinyes, l’Alou i Cal Viu.

Deixem el camí carener, que ens duria
cap a la muntanya de Rocacorba i
baixem a l’ermita del Freixe.

L’ermita, recentment restaurada, i el seu
entorn sense bardisses, llueixen i son
atractius, gràcies a la voluntat d’una colla
de veïns de Mieres que tenen cura del
seu manteniment i conservació.
Les primeres  notícies de l’església del
Freixe daten del 977 i de l’any 1000.
“Santa Maria sita in villa Fraxis”, com a
donació del compte Bernat de Santa
Maria de Besalú.

                 a Mieres

                       El Freixe

         El Verdaguer

       Can Bac

a S. Aniol
    Bustins

         La Cadamont
 a S. Aniol

Al costat de l’ermita lluiten per mantenir-
se dempeus les restes de Ca l’Ermità.
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Ens despengem entre feixes, passem per
damunt de l’anorreada font del Freixe i
de l’hort d’en Serra i anem baixant pel
camí ral, direcció Sant Aniol.

Si ha plogut i el terreny està humit cal
parar compte  a no patinar quan passem
el Lloset. Aquest tram de terreny rocallós
era de mal passar amb el bestiar. Fins i
tot havien fet un camí alternatiu per sota
de l’actual pels mesos plujosos.

Anem baixant suaument i flanquejant els
caients de la Rovira fins a una marcada
cruïlla de camins. Per la dreta, encara
que força imperceptible, marxa un bon
camí que ens portaria per sota de la
Rovira i ens permetria anar cap els Saiols
i a Sant Aniol. Nosaltres davallem pel
corriol de l’esquerra. Un viarany més
estret, pel qual baixem decidits cap a
Torrent Mal. És el torrent que drena tota
aquesta part de la serra de Finestres i
condueix les aigües a la Llémena.

Una bonica i freda boixeda, plena de
molses, ens indica que hem arribat al
torrent. Creuem la cloterada i pugem de
ferm, creuem diverses places carboneres
fins arribar a la font de Ca l’Espardenya.
Es d’agrair el fil d’aigua que surt del broc
de la font, amb les minses pluges
caigudes els darrers mesos i que
alimenta unes basses, de les quals en
fan festes els senglars. Poc després
creuem el rec de Serrat Llobí.

Ara ja força de pla i per un atractiu camí
que passa entre les feixes del quintà de
Ca l’Espardenya i del quintà del Mas
Nou i pel mig d’una roureda, arribem a
Sant Miquel de Bustins o d e l s
Agustins.

El paratge es encisador. És un excel·lent
mirador de Finestres, santuari i castell, i
del Puigsallança.

Sant Miquel de Bustins

Es recomanable reposar en els setis del
costat de la porta de l’ermita i deixar
passar el temps. Fruir de la pau del
paratge i escoltar el silenci d’aquest espai
meravellós.

Iniciem la tornada per la pista de terra
que puja cap a la Cadamont. Deixem les
runes de les Vinyes i passem prop del
malmès (pel llamp) i singular Castanyer
de la Cadamont.

Castanyer de la Cadamont
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Passem prop de Can Bac i de la bassa
de Can Bac. Aquesta casa situada al mig
de la separació dels termes municipals, al
llarg dels anys, tant  ha format part del
municipi de Mieres com del de Sant
Aniol, segons la interpretació dels
encarregats de termenejar. Actualment
pertany a Mieres.  Voregem, força de pla,
la baga del Verdaguer.

Creuem el clot del Faig i a continuació el
rec Gros. Passem a tocar la font del
Verdaguer o del Pla de la Font i creuem
l’aulinar del Verdaguer. El volum de les
runes del Verdaguer ens indica que era
una pairalia força important.

Aviat embranquem amb el camí carener
amb el qual hem començat la caminada.
Freguem les parets de Can Serra, que
encara es conserva força bé i al moment,
després de passar sota l’hort de Can

Serra trobem el camí que baixa a l’ermita
del Freixe. Després de poder admirar
altre cop aquest bonic paratge, només es
resta desfer camí de l’anada fins a
Pedres Picades on hem deixat els
vehicles. Però si anem bé de temps,
paga la pena, abans del Puig, entrar en
un camp ermat (que havia estat treballat
per la gent del Puig i que abans l’havien
guanyant al bosc amb molta suor i alguna
barrinada) que és un bonic mirador sobre
el Pirineu.

S’agraeix la informació facilitada per Pere
Masdevall  del Puig i de Carme Gifra del
Verdaguer.

11 de març del 2007

Joan de la Iera

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

El Torn: Entre Besalú i Mieres

El Torn és el nucli més important del
municipi de Sant Ferriol. A l’any 1931
tenia 240 habitants ( a tot el municipi n’hi
havien 870). Actualment l’últim cens
municipal només dona 250 persones.
Durant el segle XVII, fou famosa, dins del
bandolerisme popular, fruït extrem de la
mala situació del camp, sobretot la banda
de Codinach. La major part dels seus
membres eren del sector del Torn.

Deixats els vehicles prop del veïnat
format per les cases de Mas Poc, la
Cadavall, la Casanova i Mas Trobat,
caminarem direcció Mas Rampinya I Can
Jofre de Roca. Aquest camí era utilitzat
com a via de comunicació entre Serinyà i
El Torn.

Anem seguint camí per on passa el
sender GR-2, tal com ens indiquen les
marques blanques i vermelles.

Fem un bonic camí a mig aire, seguint
una vira rocallosa. Anem paral·lels al riu
Ser.

Un cop arribats a tocar Can Jofre
comencem a enfilar-nos cap a dalt la
serra, fins assolir el coll de Salom o dit
més ras i curt, coll Salom.

Aquest era un pas important de
comunicació entre la vila de Besalú i
Mieres.
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Explica Josep Pla que a l’any 1875,
Carles Bosch de la Trinxeria, tinent
alcalde de la Jonquera fou segrestat per
no pagar les contribucions ordenades per
la Intendència Carlina. El dugueren
presoner passant per Ll iurona,
Argelaguer, Besalú i finalment Mieres, on
fou retingut fins que es pagaren les
contribucions.

Florenci Planas de Cal Tit de Jonyell i
nascut a Can Jofre comenta que el camí
Ral entre Besalú i el Torn passava pel
coll Salom.

Nosaltres per tornar cap el Torn anirem
pel camí Ral, recentment netejat i
desbrossat pel propietari de Can Jofre.
És un magnífic camí de matxo, que
flanqueja pel solei i baixa suaument cap

al Mas Poc. Passarem per sota del collet
de Can Daina, els termes de la
Cadavall i els turons de la Cadavall. Es
un camí ombrejat però en traspassar
algun petit cairet, tindrem vista sobre la
serra de Finestres.

En menys de dos hores haurem retornat
al punt d’inici de la caminada, amb la
satisfacció d’haver pogut tornar a trepitjar
un vell camí, utilitzat durant tants segles.
Si pogués parlar, la d’històries i vivències
que ens podria explicar.

8 d’abril de 2007

Joan de la Iera

                                                                                           Coll Salom

                   Can Poc             La Cadavall

                                                       Mas Rampinya            Can Jofre
   al Torn

el Ser

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LES CANALS

FEIXES, FONTS, CARBONERES,
CAMINS I SENGLARS

Iniciem la caminada a Cal Serrador i
baixem fins els Saiols per pista de terra.
Temps enrere els Saiols fou una
important masia. A l’any 1873,  s’hi van
hostatjar Alfons de Borbó i d’Àustria,
pretendent carlí a la corona d’Espanya i
la seva esposa Maria de les Neus de
Bragança, quan es van entrevistar amb el
general Savalls al santuari de Finestres.
La casa, ja força malmesa, presideix els
camps  del pla Gran dels Saiols, e l
quintà de la Bassa i el quintà de la
Castanyeda.

Casa dels Saiols
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Des de la bassa dels Saiols es té una
bonica vista del santuari de Finestres i els
seus encontorns.

Marxem de la casa per l’Estrutelany.
Una estuna o estreta escletxa entre
roques per on comença el camí cap a la
font dels Saiols.

Baixem ràpidament passant entre parets
fornides de plantes d’orella d’ós i per sota
d’una roca que plana damunt els nostres
caps. Els boixos ens anuncien que ens
apropem a una zona humida.

La font dels Saiols és un biot aparedat
al marge esquerre del torrent format per
les dues torrenteres que drenen el serrat
del Roure. Una data en el biot ens fa
retrocedir a “Enero 1936”.

Font dels Saiols

 Creuem el torrent i al moment passem
per la bauma del Picapedrer. Conten
que hi feia estada un home que
treballava la pedra.

Flanquegem el serrat de les Canals i
aviat ens submergim a les Canals.

En aquest paratge, que actualment és
força ombrívol i on només hi senyoreja el
senglar, hi havia dues vivendes: la casa
de les Canals i la casa de les Fonts. La
darrera en ser abandonada fou la de les
Canals, però els darrers masovers de
Raspat ja no la van arribar a veure mai
habitada. Una bona proposta és
aventurar-se per aquest espai tan
humanitzat. Un veritable laberint de
camins, feixes i places carboneres
esperen, ja mig tapades per la vegetació,
que les redescobrim.

En el fons del bac, baixem per les
darreres feixes de les hortes de les
Canals i deixem a la nostra dreta el camí
de la Vinya de Raspat. Creuem el
torrent de les Canals, format per la unió
del rec de les Coves i del rec de la Vinya,
i al moment passem entre la bassa del
Cànem  i la font del Cànem. Quan la
gent de Raspat es quedava sense aigua
a la cisterna baixava a proveir-se en
aquesta font. Una gorga al mig del torrent
era utilitzada per rentar-hi la roba, que un
cop neta i molla, a l’esquena i a pes de
braços, s’havia de pujar altre cop a la
casa per la costeruda pujada de la Costa,
en el camí de la Vinya.

Marxem de les Canals pel camí del
Pujant Nou. Un bonic pujantó que ens
farà sortir a la ventilada serra de la
Bassa o la serra Llarga. Si el dia es clar
gaudim de bones vistes dels Saiols, del
santuari de Finestres i de les muntanyes
veïnes. Pugem suaument per aquest llarg
serrat. Passem entre la bassa Nova (fou
excavada a la dura pedra a cop de
barrinades per la gent de Raspat) i
l’arrencada del camí de la Vinya. Encara
perdura l’escó natural de pedra on
recuperaven les forces les dones de la
casa, abans d’emprendre l’ultima pujada
carregades amb la roba neta i molla.

Entrem a la nova carretera que uneix
Sant Aniol i Mieres i passem per sota de
Raspat, direcció al coll de la Palomera.

Creuem el quintà de Raspat i el rec de
la Vinya. Dues grosses pedres caigudes
dels cingles propers i situades per sota
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del camí s’han guanyat nom propi:  la
roca del Camí i la bauma de les Feixes.
Anem caminant per la part baixa de la
soleia de Raspat.

Per un pas estret iniciem la baixada al
coll de la Palomera, és el Portell. Si ens
hi enfilem i ens aboquem al cingle que
mira a migdia, podem veure el territori per
on ens hem bellugat fins ara.

A un tir de pedra tenim el coll de la
Palomera, també anomenat els Tres
Camins. En aquesta important cruïlla hi
havia una creu.

El camí de la Plaça és el, que per
l’obaga i per sota del castell de Finestres
puja a la plaça de Finestres, espaiosa
carbonera situada entre el santuari i el
castell; de pla marxa el camí a Clascar;
en franca baixada i pel bac de Roca de
Migdia, surt el camí cap a pallers de Dalt i
pallers de Baix, que era l’utilitzat per la

gent de Raspat per anar a Mieres
passant per Burbella; i pel costat de
migdia marxen els camins cap a la casa
de les Canals i cap el Serrador. Nosaltres
anirem per aquest darrer.

Caminarem força de pla i passarem per
un enllosat natural: les pedres dels
Mocadors. Talment semblen mocadors
plegats.

En pocs minuts recuperem l’indret on
hem deixat els vehicles prop de Cal
Serrador.

(informació facilitada per Teresa Font de
Raspat, de Finestres i per Pere
Masdevall del Puig, del Freixe)

Mieres, 3 de desembre de 2006

Joan de la Iera

                                                    Coll de la Palomera
                                   Raspat

               a Sant Aniol

                       la Serra Llarga        Font del Cànem

                                                                                           Pedres dels Mocadors

                                                               Font dels Saiols                                        El Serrador
                                                                                                Els Saiols

                                                                                                                                a Mieres
                                a Sant Aniol
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SORTIDA  SOBRE LA FAUNA I
VEGETACIÓ DE LA SERRA DE

FINESTRES

A partir de la proposta que es va fer
durant la primera assemblea de
l’Associació, organitzem una sortida amb
els serveis del Parc Natural de la
Garrotxa per tal de conèixer millor la
vegetació i la fauna del nostre entorn.

Som unes 30 persones entre nens i
adults. Es fa una caminada a prop del riu
a fi d’observar la vegetació del bosc de
ribera i la fauna que podem trobar als
voltants del poble.

Iniciem la caminada des del veïnat de
Sant Pere, després anem cap al Pla d
Can Grivé, baixem fins al riu i després
pugem el camí de Falgons i parem a
esmorzar molt a prop del Pla de les
bruixes; allà els guies del Parc ens
comenten que no fa gaires dies van
trobar un aligot vesper ferit i el van portar
a un centre de recuperació, des de
l’Associació volem dir a tothom que quan
trobem algun animal ferit els podem
trucar i ells se’n fan càrrec.

Durant la sortida hem pogut veure o
escoltar :
Ocells: corriol petit, puput, abellerol, picot,
oreneta cua blanca, roquerol, pit roig,
rossinyol, oriol, cargolet, mallerenga
carbonera, pinsà, verdum i gafarró.

Animalons de riu: serps d’aigua, cap
grossos...
Plantes remeieres: sàlvia, cua de cavall,
verbena, arç blanc.

Cua de cavall

Arbres: auró blanc, vern, roure, alzina i
avellaner.
La veritat és que la sortida va valer la
pena, va ser força interessant.

10 de juny del 20

Mallerenga carbonera
Antònia de Mieres
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Les llàgrimes de Sant Llorenç o
el cava servit als comensals, en

un sopar a Mieres.

Estava tot programat, treballat i a punt,
per la nit del 12 al 13 d’agost d’enguany.
Abans, els components de l’Associació
havien preparat el terreny, no sols
organitzant-ho tot, sinó fins i tot, tallant la
gespa de davant l’ermita del Freixe,
pujant-hi un equip de projecció, pantalla,
un generador i tots els estris per fer una
bona “xacolatada”, en honor de “les
llàgrimes de Sant Llorenç”.

Però l’home proposa i el cel disposa…
En Jordi Lopesino, en Ferran Grau i en
Sergi López, aquest últim especialista en
astrofotografía digital, ens venien a
ajudar a fer l’observació visual del cel i
fins a posar l’ull a un telescopi, la majoria
per primer cop a la vida. Quin bon equip
de cuiners, per fer una excel·lent sopa
d’estrelles. Procedeixen del Grup
d’Astronomia (que ja s’assembla a
gastronomia) de Mataró. Concretament
Lopesino és President de Cosmos, i té
publicats diversos llibres –per cert molt
recomanables, com són: “Cielo Profundo”
i “200 maravillas del Cielo”  de l’Ed.
Equipo Sirius-

El cel, però, primer se’ns va tapar,
després ens féu un ruixat i, finalment, va
baixar el teló en forma de núvols. No hi
havia funció. Els meteorits s’ho farien
sense nosaltres.

Però els de l’Associació som molt tossuts
i ja teníem la mel a la boca, no volíem
deixar passar l’oportunitat, si més no,
d’escoltar els nostres convidats.

Canvi de plans: sopar davant l’església
de Mieres, projecció i xerrada a
continuació. I, finalment a compartir la
“xacolatada”.

Amb una assistència de tota edat i
procedència, rondant la vuitantena i amb
un ànim predisposat a aprofitar la nit, es
va fer part del programat. De ben segur
que els meteorits van lamentar tant com

nosaltres, no poder exhibir els seus
colors per aquell inoportú teló de núvols
tafaners, que ocuparen seients de
preferència tota la nit.

La xerrada de Lopesino ens va captivar.
De quina forma tan suau i amena ens
portava de la mà per mostrar-nos un dels
enigmes que sempre ha colpit els
humans, des que es desmembraren del
grup dels nostres avis orangutans. Les
galàxies, les nebuloses, i sobretot els
planetes i constel·lacions, ens eren
presentats pel Jordi, -ja els començàvem
a sentir com amics de tota la vida- amb
els seus topònims trets de la mitologia
grega. I sorneguerament venien les
trifulques entre els déus, històries de vida
i mort, de lluites i rescats. En un moment
es va plantejar la batalla perduda dels
nostres teòlegs que van intentar substituir
els déus pagans, pel nostre nodrit
santoral.

Van passar dues hores en què la nostra
imaginació, va ser bombardejada, no per
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meteorits, sinó per imatges i històries tan
ben trenades i escenificades que varen
ser capaces d’estimular el nostre interès
per aixecar la vista de terra i mirar
enamorats aquest cel estel.lat, que tantes
vegades oblidem de mirar i tan útil és per

remarcar-nos la petitesa dels nostres
capficaments.
Tots vàrem estar-hi d’acord: volem repetir
l’experiència. Gràcies amics de Mataró.

Alfons del Torn

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Properes activitats

A partir de l’octubre començaran les
activitats de l’associació. Veureu que el
ventall es força variat.

Com sempre avisarem del dia i hora amb
rètols, col·locats als comerços de Mieres,
que donen a conèixer l’activitat.

- excursions matinals: per la zona dels
Saiols per anar a veure les Cavalleries i
l’església del Pujou; del Freixe a l’Aulina
Rodona del puig de Capell, baixant per
Can Bac; per la zona de Clascar i el
santuari de Finestres....

- una jornada de neteja de les deixalles
que es troben en el camí de la lleixa que
passa per sota del santuari de Finestres.

- observació de la caiguda d’estels de les
Leònides el cap de setmana del 17 i 18
de novembre (informació facilitada pel

Departament d’Astronomia i Meteorologia
de la Universitat de Barcelona).

- xerrada sobre els bolets: el seu
coneixement i la seva cuina. Es farà una
sortida per anar-los a buscar.

- restauració de la font del Cànem, en el
paratge de les Canals. És la font més
propera al santuari de Finestres i sol rajar
tot l’any.

- visitarem una casa amb energies
alternatives i un hort ecològic.

Finalment us donem l’adreça de correu
electrònic de l’associació:

amicsserrafinestres@gmail.com

Podeu utilitzar-la per qualsevol idea o
suggeriment que ens vulgueu fer.


