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Editorial

L´Associació d´Amics de la Serra
de  Finestres i l’entorn  de Mieres
treu el seu segon butlletí: E l
Puigfarner, batejat  així pel puig
que tenim davant el barri de la
Cellera i la Romeria, més conegut
perquè sosté a les seves esquenes
el dipòsit d’aigua municipal, per
ponent s’ assenta la casa del Ferrer
Moner  i més en el caire, a recés de
la tramuntana,  encara s’endevinen
les parets de la que havia sigut  la
Guardiola, casa que ningú recorda
haver-la vist dempeus.
Amb permís, doncs, del veritable
propietari d’aquest nom, E l
Puigfarner, neix com a vincle d’unió
de tots els membres de l’Associació
per donar suport  informatiu de les
activitats que  es duen a terme i
recollir les inquietuds  i sentiments
de les persones que hi volen
col·laborar. Una de les altres
finalitats del butlletí  és fer la funció
de transmissor dels coneixements de les
riqueses naturals, patrimonials i
culturals del nostre entorn.
Molts pensen que  Mieres és un
petit poble envoltat de natura  i que
passa desapercebut per molts
viatgers, més centrats en les grans
manifestacions arquitectòniques,
geològiques i vegetals que vesteixen la
nostra estimada Garrotxa.
Però si em permeteu, i sense
menysvalorar  les riqueses naturals
que se situen més enllà dels nostres
voltants, us vull confessar un petit
secret, que segur que no ho serà
tant per molts companys de l’
Associació.

En aquest any i mig de vida que
tenim, ens hem adonat que Mieres
no en té res de petit.
Hem anat descobrint camins i fonts,
hem recuperat noms i hem conegut

llocs gairebé oblidats. Hem fet
excursions de tots tipus: des de
grans sortides, com la participació a
les 24 Hores de Muntanya del
Centre Excursionista d’Olot  on
vàrem donar acollida a  190
excursionistes que arribaven de
Santa Pau i en vàrem guiar a 139
fins a Besalú, fins a petites
excursions matinals pensades per a
tota la família, com l'excursió a
l’aulina Rodona, l’església del Pujou
o l´estuna de les Cavalleries. Ens
hem enfilat pels Cingles de
Costabella,  per conèixer  l’altra
vessant de la Serra de Finestres fins
a Sant Joan de les Medes amb els
nostres companys del Centre
Excursionista de Banyoles.

 També hem anat identificant ocells,
amfibis i plantes de tota mena com
la xerrada i audiovisual  al Centre
Cívic a càrrec de Joan Montserrat i
la següent sortida al capvespre per
identificar el cant dels ocells i el so
dels amfibis. Hem conegut  oficis
artesanals mil·lenaris com el de
moliner que ens va ensenyar en
Pere Serrat del Molí Nou de Santa
Pau...
Hem après a mirar-nos les
muntanyes que ens envolten d’una
altra manera. Sabem que són
acollidores de vida i portadores  de



3

coneixements, i som conscients que
mai sabrem desxifrar tota la seva
bellesa i els enigmes que ens
amaguen.
 La finalitat de l’associació  és poder
gaudir d’aquesta riquesa natural, al
mateix temps que hem d’ encomanar
aquest instint de curiositat i

d’admiració envers la Natura de
Mieres i el seu entorn.

Narcís Puigvert i Codina

_______________

Resum d’activitats

14-10-2007. Agradable visita a
l’artesanal Molí Nou, a Santa Pau,
guiats per Pere Serrat, el tercer
membre d’una nissaga de moliners.

10-11-2007. Sortida matinal per
anar a caçar bolets. Dos experts
micòlegs ens donaren bones
informacions per a la seva
identificació i bones receptes per
poder-los cuinar i poder-ne gaudir
millor menjant-los.

17-11-2007. Observació de la
caiguda d’estels de les Leònides a
l’ermita del Freixe.

26-01-2008. Es va col·laborar amb
el Centre Excursionista d’Olot en
l’organització de les 24 hores de
muntanya, que aquest any passaven
per Mieres.

03-02-2008. Excursió matinal per
anar a veure l’estuna de les
Cavalleries i el paratge de l’església
del Pujou.

23-02-2008. Matinal de treball per
netejar un tram del camí vell entre
Falgons i Mieres, conjuntament amb
el Centre Excursionista de Banyoles
i el Centre Excursionista d’Olot.

02-03-2008. Excursió matinal a
l’Aulina Rodona, situada prop del
Puig de Capell.

21-03-2008. Davant de la petició de
diverses persones, que no havien
pogut venir el tres de febrer, vam
repetir la sortida matinal a l’església
del Pujou.

30-03-2008. Participació a la IV
travessia entre Banyoles i Olot,
organitzada pels centres excursionistes
d’ambdós poblacions. A part de
participar-hi es va fer el guiatge de
Pujarnol fins a Mieres.

13-04-2008. Excursió, de tota la
jornada, pels cingles de Costabella.
Organitzada conjuntament amb el
Centre Excursionista de Banyoles.

27-04-2008. Participació a l’Aplec
del Freixe que va consistir amb
l’anada i tornada a peu des de
Mieres, dinar popular als paratges
de l’ermita i organització del “I
concurs de pastissos casolans”.
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10-05-2008. Audiovisual i xerrada al
Centre Cívic per conèixer millor la
fauna del nostre entorn, a càrrec de
Joan Montserrat, tècnic del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa.

17-05-2008. Sortida al capvespre
per identificar els cants dels ocells i
dels amfibis més comuns del nostre
entorn, guiats per Joan Montserrat.
Vam poder gaudir de la companyia
de Toni Agelet, expert botànic que,
d’una manera plana i afable, ens va
anar explicant peculiaritats de les
plantes que trobàvem pel camí.

18-05-2008. Participació en l’Aplec
de Finestres. A causa del temps
plujós només es va poder anar a
peu des del coll de la Palomera fins a
l’ermita.

08-06-2008. Restauració de la font
del Cànem. Aquesta font, també
anomenada de les Canals, està
situada entre els Saiols i Raspat i
sol rajar tot l’any. Es va arranjar la
font de manera que ara l’excursionista

pot aprofitar  l’aigua. És la font més
propera al refugi lliure de l’ermita de
Finestres.

També s’ha continuat amb la tasca
d’inventari de topònims de la serra
de Finestres, de l’entorn de Mieres i
l’arranjament i recuperació dels vells
camins, que pel poc ús, amb el pas
dels anys, s’han anat embardissant.

_________________

Campanades a mitjanit

A vegades em demano com deuria
ser el paisatge sonor abans de la
irrupció del motor d’explosió. Llevat
de ferrers, picapedrers, carboners,
carreters i d’altres feines contundents,
l’activitat humana no es destacava
per moure gaire brogit. La indústria
sempre ha portat més soroll, això
segur. També una batalla, fins i tot
abans de les armes de foc, deuria
produir molt de xivarri. No cal parlar
de fenòmens naturals: trons, llamps,
llampecs, esllavissades, terratrèmols
i etc... Semblaria, doncs, que el més
normal fora viure enmig d’un
paisatge sonor bàsicament

silenciós. Qualsevol novetat auditiva
ens movia a identificar el que la
produïa,  mantenint-nos en
permanent estat d’alerta.
Potser el motor ens ha vacunat,
vivim en una acústica més relaxada,
si! Els sorolls de fons de tots els
motors del món fan que ni en l’hora
més golfa la remor s’aturi. Com a
mecanisme de defensa el cervell
s’acostuma a no parar l’orella, a no
parar atenció, se’ns relaxa l’oïda,
perquè tot és motor. Al campanar de
St. Pere acaben de tocar dos
quarts. Deuen ser de vuit.
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Els campanars abans no tocaven
les hores, tocaven altres coses.
Tocar quarts i hores és perquè un
mecanisme, un rellotge, ho fa anar.
Tocar per explicar uns fets, això era
un llenguatge! Aquest idioma ha
desaparegut. Resta la litúrgia
catòlica lligada a l’any eclesiàstic i la
resta d’actes com bateigs,
comunions, matrimonis, defuncions.
El toc de campana era un
llenguatge poderós. Arriba molt més
lluny que la veu humana,
transmetent de manera ben calcada
les emocions de l ’emissor.
Depenent del temps que faci les
sentim molt properes, llunyanes,
gairebé imperceptibles.
 A Mieres, a causa del gran circ
natural que proposen les carenes de
les muntanyes a tot el seu entorn, el
campanar de St. Pere es projecta al
mig de la cassola com si tiressin
una pedra al centre d’una gran
bassa i les onades que el fet
produiria anirien a petar als esculls
de la Roca del Migdia, de Puig
Castellar, de Montfalgons, del Serrat
d’en Coll.
Avui, precisament, s’ha alçat el dia
transparent – a primera hora el
campanar se sent bé, net i clar- més
tard, cap al migdia, fa calor forta i
una mica de ventet del costat de
mar, les campanes ni se senten, la
fressa del bosc remenat pel vent fa
que no se senti res més. Me’n vaig
a dinar.
Pels volts de quarts de set de la
tarda ha començat a ennuvolar-se
del costat de ponent. A la cassola
de Mieres li han posat la tapa, he
agafat el paraigua i me n’he anat a
passeig. He deixat el Pla dels
Sarrions i m’he enfilat per l’antic
camí de Mieres al Freixe. Contemplo
la cassola de Mieres des dels
Reposadors, el vent ha parat, els
núvols ajuden a construir un gran
auditori; una mica més amunt hi ha

una pista de desemboscar que va
deixar ben esmolat l’antic camí;
però, en canvi, ha fet un magnífic
balcó. Toquen les set, primer els
quarts, desprès les hores- sonen
fortes, grasses, la tapa dels núvols
els dóna volum- sembla que tinguis
St. Pere davant els nassos. Omplint
tot l’espai del cel a la terra,
assisteixo atònit a l’audició de les
set campanades. De cop m’he
empetitit i, entresuat com estic, una
esgarrifança m’ha corregut l’espinada.
Continuo pujant. La tarda s’ha anat
enfosquint, aquells núvols s’han fet
més espessos i com que camino per
dins el bosc potser aviat amb prou
feines m’hi veuré. Sento com cauen
gotes, de moment a dins el bosc no
em mullo. Quan arribo al caire del
serrat puc obrir el paraigua. Plou
bastant, ves qui ho haguera dit! Fa
estona que no sento el campanar i
la veritat és que no m’hi havia fixat
tampoc.
Me’n torno cap a casa mentre
amaina la pluja i surten bafarades
del terra. L’atmosfera es torna més
densa. Amb el bri de claror que
resta veig la boirina que alça la
humitat de la pluja amb l’escalfor del
terra. M’aturo al caire de la Font
Tosca, un caire envoltat d’avellaners,
castanyers i roures, i sento novament
les campanes: toquen tres quarts.
Sonen primets però s’entenen molt
bé. La humitat, ara, els condueix
d’una manera quasi sòlida. Tiro
avall amb la intenció de ser més a
prop de casa per escoltar el toc de
les hores. Doncs avall!  que fa
baixada!. Torno a ser als
Reposadors, trec una bossa de
plàstic de la butxaca i aquest cop
m’hi assec. És fosc i la humitat és
molta. Toca un quart...i no sento res
més. Silenci... Collons! El toc de les
hores m’ha passat de llarg. Me’n
vaig a sopar.
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Aquella nit vaig sortir a escoltar com
tocaven les dotze. Persistia la
humitat, la foscor ho acotxava tot.
Dotze campanades és el màxim
d’expressió sonora que produeix el
rellotge del campanar. Em va

semblar que el món n’era
completament indiferent. Escoltar
les campanades a mitjanit segur
que ens fa millors.

Manel de la Muntada

______________________

El Molí Nou

Pere Serrat és el darrer membre
d’una nissaga de moliners. Climent
Delga, el seu avi, a meitat de la
dècada dels anys trenta es va
instal·lar en el Molí Nou i va
aprendre l’ofici. Després, Rafel
Serra, pare d’en Pere, li va agafar el
relleu.
Al Molí Nou hi podem arribar en
cotxe o bé a peu, fent una curta
caminada des del veïnat de Sallent.
Al cap de pocs minuts de caminar
passem ben a prop de la bassa d’un
altre molí: el de Can Batlle. Més
endavant trobem el Salt de Can
Batlle. Un bonic paratge, on el Ser
perd de sobte alçada i forma
diverses gorges.

Arribats al Molí Nou cal destacar
l’escut gravat a la pedra de la llinda
de la robusta entrada. Segons els
entesos, aquest tipus d’escut
indicava que en aquesta casa hi
vivia un marquès. Una data, 1748,
ens pot indicar l’any de la
construcció. A la xapa de les portes
també trobem constància d’un altre
fet: una data (un altre traspàs?) i les
inicials de la persona que el va
traspassar, a en Climent: Jaume
Abellan Serrat 1902.

Ja a dins dels molí veiem que
existeixen dues moles per amorrar
gra. En Pere explica que una mola

és més dura i la utilitza per al blat o
el fajol de Santa Pau. L’altra mola la
sol fer servir per al blat de moro.

A l’època de l’avi, l’activitat
començava ben d’hora. A les cinc
del matí cap a fer el recorregut per
les cases a recollir els sacs de gra.
Durant la resta del dia amorrar el
gra per a l’endemà i dur els sacs a
les cases, aquest cop plens de
farina.
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De cada sac el moliner se’n
quedava una part. Aquest era el
pagament. Amb aquesta farina
s’alimentava el bestiar que després
es venia a mercat. Aquest era el
negoci dels moliners.

Actualment, en Pere sol amorrar el
gra del fajol per fer les farinetes de
Santa Pau. Ocasionalment encara
ve alguna persona que li du blat. La
farina obtinguda amb el sistema
tradicional és més bona per a fer pa.
Els molins moderns actuals cremen
o rosteixen un xic la farina i el pa no
surt tan bo.

El fajol se sol collir entre setembre i
octubre. S’ha de deixar assecar
durant un temps, ja que si encara el
gra és humit, fa una massa pastosa
i s’enganxa a les rugositats de la
mola i no s’amorra bé. El millor seria
farinar el gra de l’any anterior. Al
fajol li costa molt pollar-se.

Amb la farina del fajol, en Pere
mateix fa les farinetes de Santa
Pau. Tal com ho explica sembla
senzill: farina, aigua i sal. A coure
dins un perol i anar remenant.

És un bon aliment i ben natural.
Amb un bocí de farinetes, amb
sucre o amb mel, de ben segur que
ens hi lleparíem els dits. Però
haurem d’esperar més cap a l’hivern
per fer-ne un tast. Les farinetes són
amigues del fred i no pas de la
calor.

Un molí sense aigua no pot pas
funcionar i aquí d’aigua n’hi ha
molta. El Ser no s’asseca mai. Una
resclosa i un canal serveixen per
dur l’aigua del riu cap a una gran
bassa.

La força de l’aigua que surt de la
bassa té la força suficient per moure
la roda que du un eix que, al mateix
temps, farà girar la mola que
amorrarà el gra. Un sistema simple
però on tot ha de funcionar
sincronitzat.  Per omplir la bassa
buida del tot farien falta unes vint-i-
quatre hores.

També prop de la casa neix la font
del Molí. És tan abundosa que en
sobra per als usos domèstics del
Molí Nou i de Can Cruet, una casa
nova a l’altre costat del riu.
Fa uns 42 anys el molí es va
inundar. Un ràpid aiguat no va
deixar temps per obrir la comporta
de seguretat per buidar la bassa.
L’aigua que vessava de la bassa va
entrar pel pis de dalt i va inundar la
sala de les moles. Encara es veu a
les parets la marca que va deixar la
inundació.

Informació facilitada per Pere Serrat
del Molí Nou

14 d’octubre de 2007
Joan de la Iera
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Matinal boletaire

Un deu de novembre era una data
molt apropiada per anar a buscar
bolets; perdó, a caçar bolets. Tots
els components de l’Associació hi
estàvem d’acord. D’entrada hi havia
hagut una plugeta que prometia.
Però noi, últimament les nostres
relacions amb els elements naturals
tenen molt que desitjar. I els bons
déus no van fer res per abonar els
presagis: tindríem sequera en tots
sentits, inclosa la de bolets
comestibles. I, encara que els
membres de l’Associació tenim un
pla “B” alternatiu, com ja es va
posar en pràctica el dia de Sant
Llorenç, molts socis i amics ja
havien renunciat a la sortida i es
varen abstenir d’acompanyar-nos. 
Falta de fe, perquè a les nou en
punt, i un cop arribats els nostres
amics, l’Antoni Duran i l’Antoni
Mongay, aficionats en micologia,
com els agrada que els anomenin
( no pas micòlegs ) i armats de bons
cistells i bastons, va sortir
l’expedició de caçadors i amb
nosaltres el experts, per fer-nos des
del primer moment una tasca
continuada d’assessorament sobre
la bondat o perill de cada bolet que
venia a parar al cistell. I no us
penseu que varen ser pas pocs, ni
iguals, de fet se’n varen trobar de
molt variats. Des de comestibles,
passant per innocus o inofensius
(però sense valor gastronòmic) fins
als més tòxics, havent trobat fins i
tot la farinera borda (A m a n i t a
phalloides), capaç de provocar la
mort.

Segurament que hauríem estat més
estona de l’emprada, perquè si més
no, l’indret, la companyia i els

comentaris “in situ” s’ho valien, però
uns lladrucs i unes escopetades
properes –que no vèiem però
podíem escoltar- ens varen fer ben
palès que caçar bolets, al costat
dels qui cacen senglars, no és pas
recomanable i, cames ajudeu-me,
això sí, dissimulant,  vàrem coincidir
a aixoplugar-nos prop dels cotxes. I
no pas de la pluja, que feia un bon
sol, sinó per allò que no ens
arreplegués una perdigonada, que
podria tenir pitjors conseqüències
que la pedregada de fa tres anys…
Aleshores,vàrem fer una foto de
record, de la nostra agosarada
expedició!

En tot moment, caminant al  nostre
costat i amb una paciència de
missioners, els amics Duran i
Mongay ens classificaven els bolets,
en explicaven les diferències amb
altres de similars i en distingien els
que  eren comestibles (no gaires en
aquesta ocasió). En  arribar a la
plaça de Mieres, on vàrem exposar
sobre una taula tots els bolets 
caçats, els “nostres aficionats en
micologia” ens els feien ensumar,
partir, comparar... I per si no n’hi
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havia prou ens varen ampliar les
explicacions, amb làmines d’uns
excel·lents llibres il·lustrats, que
portaven per a l’ocasió.

L’amic Mongay, a més, ens va fer
venir “salivera”, tot explicant la millor
manera de cuinar algunes de les
espècies trobades. Hi havia qui
s’apuntava les receptes. De fet, era
la manera més segura de poder-les
aplicar, ja que tal com pinta la
meteorologia, difícilment podrem
fer-ho en aquesta temporada. I la
memòria és tan flaca… Però no
patíssiu pas, també per a això els
nostres experts anaven preparats.
Ens varen facilitar algunes receptes
de collita pròpia, bellament il·lustrades.

Penso que tots coincidírem en el fet
que valdrà la pena repetir l’experiència.
Això sí, demanarem al Sr. Rector
que uns dies abans  ens deixi treure

el santcrist gros, per donar-li un tom
pels boscos del voltant, per allò de
si  fa ploure, com creien els nostres
avantpassats. Per la seva part, els
nostres experts varen quedar
encantats –almenys així m’ho varen
manifestar- amb els veïns de
Mieres, amb el seu tracte planer,
amb el seu interès, que tant els va
estimular. I és per això que es varen
oferir a tornar la propera temporada.
Per cert que varen parlar de fer
unes projeccions i tot. Això va a
més!

L’anècdota del dia es va donar quan
els “experts locals” varen apropar-se
a la taula on estaven exposats els
bolets. La seva experiència
acumulada des de la infantesa, els
va fer veure’ns com uns ximples
perillosos. Què havíem caçat? Què
en pensàvem fer de tots aquells
bolets dolents. “Tots dolents”, va dir
algú. L’ombra de la sospita va
planejar sobre la destinació
d’algunes de les espècies més
tòxiques… finalment es va imposar
el sentit de l’humor. Però algun
d’aquells veïns,  encara deu riure de
la nostra selecció. I és que,
certament, quan es vol fer cultura
amb les coses de menjar, no tothom
ho veu del mateix angle.

Penso també que el tracte i la cuina
de Can Met varen completar les
satisfaccions de tots els comensals
fet que, per a la propera temporada,
pot ajudar a augmentar el nombre
de participants.
 
10 de novembre de 2007

Alfons del Torn
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Les Cavalleries i l’església del Pujou

Iniciem la caminada en un indret
força conegut: Pedres Picades.
Aquest collet, situat a l’extrem de
llevant de la serra de Finestres,
connecta els nuclis de població de
Mieres i de Sant Aniol de Finestres.

Ens encaminem cap a l’oest,
direcció els Tres Camins o coll de la
Palomera, pel camí carreter que ens
aproparia al santuari de Finestres.
Però al cap de poca estona i
després d’obviar un primer trencant,
un xic embardissat, trenquem a
l’esquerra per una pista que ens
durà als Saiols.

Caminem pel solei. Creuem un
primer torrent, el rec de Puig
Cabré, que més avall pren el nom
de rec de la Rovira, i flanquegem el
Puig Cabré. Després traspassem el
torrent de Fontcalenta. Ara
flanquegem el Serrador, un turó
allargassat que havia estat cultivat, i
la Cresta, el seu extrem ponentí
que penja damunt de la casa dels
Saiols.
Deixem el bosc i entrem en un espai
obert, amb camps i d’una bellesa
acollidora i sentimental: és el Pla
Gran dels Saiols.

A la nostra esquerra tenim la Triola,
un primer quintà molt tapat per les
bardisses. A continuació s’aixeca el
turó de la Bassa. Si entrem en el pla
Gran, direcció migdia-ponent,
trobem la bassa dels Saiols, de la
qual l’aigua resisteix a marxar. Al
seu costat hi havia la Teuleria dels
Saiols.

Són ben visibles les dues boques
d’entrada dels forns. Mereixeria la
pena dedicar-hi unes hores per
arranjar el que en queda i evitar,  la
seva total destrucció.

De la bassa en avall es despenja el
quintà de la Bassa, que s’acaba en
el camp del Padró. Més a la dreta, i
per damunt de la bassa, tenim el
turó de la Cavalleria o els Perers,
que és cap on ens encaminarem.
En el caient bac del turó hi ha els
castanyers dels Saiols que
ressegueixen el quintà de la
Castanyeda, ja als peus de la gran
casa pairal dels Saiols, avui dia
força enrunada i mig tapada per la
vegetació.

Els Saiols havia estat 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.
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Si aixequem més la vista i mirem les
muntanyes properes, direcció
llevant tenim més proper el puig de
Capell per damunt del collet de
Bastarra; el segueixen, resseguint la
carena que marxa cap a sol ixent, el
Llebrera, el Moner i, entremig d’ells
dos i al darrera, Puig Sou, que
supor ta  les  an tenes  de
comunicacions. Més enllà ressalta
el cingle de Golany. Discretament
treu el nas el Comaestremer i, a
continuació, Puig ses Arques tanca
l’horitzó.

Si ens encarem cap al nord i
avancem cap a ponent el panorama
es prou atractiu: destaca el turó del
Castell, a mig aire el santuari de

Finestres i, a la seva esquerra,
s’aixeca Puigsallança, màxima
altitud de la serra de Finestres. Més
cap a ponent són ben visibles el
cingle de Can Barretina i per sota
seu els cingles de Costabella.

Passem pel costat de la bassa dels
Saiols i enfilem cap al turó de la
Cavalleria o els Perers. A l’entrada
del bosc ens crida l’atenció un floc
de 9 besses d’auró blanc. Totes
elles són rebrolls de la mateixa soca.
Devia haver estat un bonic auró. En
un no res som a dalt del turó i
baixem un xic per l’altre costat fins
trobar una gran estuna o enfonsament
rectangular enmig del bosc: són les
Cavalleries.
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Conten que durant les guerres
carlines i quan els carlins dominaven
aquesta part de territori, a dins
l’estuna (que fa una trentena de
metres de llargada) hi estabulaven
fins a cent cavalls, per restar
amagats i sorprendre ràpid l’enemic.
Sembla que antigament una part de
l’estuna tenia sostre, ara ja s’ha
ensorrat i amb el pas dels anys s’ha
anat omplint de sediment.

De les Cavalleries anem a trobar el
camí vell que la gent dels Saiols

utilitzava per anar cap a Sant Aniol
de Finestres. El pasturar de les
vaques ha obert diversos corriols
paral·lels al camí vell. Anem baixant
pel camí més fressat, encara força
ample i fent diversos revolts. El
revolt dels Tres Dimonis és el que
queda més a ponent del camí.
Observem al terra i al mig del revolt
una grossa llosa plana amb tres
concs o forats rodons, formant un
curiós triangle. És la petja dels Tres
Dimonis.

Expliquen que per allà van passar
tres diables i van deixar marcat a la
roca la petjada del seu unglot. L’avi
dels Saiols explicava als nets, a la
vora del foc, que el diable es va
trobar Nostre Senyor i aquest li féu
el senyal de la Creu; el dimoni,
impotent, no va poder evitar de
caure de genolls i de cap a terra. De
la ràbia, va treure tant de foc que
deixà foradada la llosa per sempre
més. Els masovers dels Saiols

diuen que passar de nit per aquest
indret feia malastrugança.
 En el nostre país abunden les
petjades de diables i de sants. No
gaire lluny d’aquí, en el veïnat de
Roca, en el municipi de Sant Miquel
de Campmajor, són prou conegudes
les petjades del Diable enmig del riu
Ser.

Aquestes cassoletes gravades a la
roca (caldria que un expert determinés
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si aquestes són d’origen natural o
fetes per l’home) normalment es
troben relacionades amb la cultura
dolmènica. El conjunt de dibuixos i
formes geomètriques gravats a la
roca, de la qual les cassoletes en
formen part, s’anomenen “inscultures”.

Continuem baixant una estona més
pel camí a Sant Aniol fins a l’alçada
del camp del Padró. Creuem el
camp i la línea elèctrica, per
endinsar-nos en el paratge del
Pujou. Just quan traspassem el
caire del Pujou podem optar per fer
dos itineraris diferents.

Si seguim pel camí més fressat, que
marxa força de pla i que ara pren
direcció nord, resseguirem les
parets del cingle i arribarem a
l’església del Pujou. El nom
s’escau pel conjunt de les columnes
del cingle i de la cova o bauma, que

hi ha enmig del cingle, i que, de
lluny i sense la vegetació que ara
desvirtua l’efecte, diuen que
semblava una església. El camí
continua flanquejant pel solei enmig
d’antigues feixes i creuant diverses
places carboneres.

L’altra opció és anar a veure la
cambra dels Lladres, la bauma
situada enmig de les columnes de
“l’església”.
Quan el camí creua el caire del
Pujou, deixem el camí més fressat
de flanqueig i ens enfilem fortament
amunt, uns dos minuts, fins assolir
una lleixa, que també pel solei va a
mig aire flanquejant pel cingle.
Primer trobarem petites cavitats
fetes per l’erosió de l’aigua abans
d’arribar  a la cambra dels Lladres.
És una bauma remarcable, amb finestra
inclosa.
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Si continuem sempre per la lleixa,
camí estret i força de pla, anirem a
trobar, en pocs minuts, el camí
principal.

Després d’ajuntar-se els dos
camins, anem pujant lleugerament.
Costa de creure que unes quantes
setmanes enrere per aquest camí
quasi bé no hi passaven ni els
senglars, d’embardissat que estava.

Enllacem amb una pista de
desemboscar. Passem just per sota
de les feixes del quintar de la
Triola, molt embardissades. Tot
seguit traspassem el caire de la Triola,

i ja sempre per pista continuem
direcció Pedres Picades. Davant
nostre tenim la Rovira, una casa
molt ben situada i actualment
habitada.

Quan trobem el primer torrent, el
torrent de Fontcalenta, ens arriba
per l’esquerra i força tapat per la
vegetació, el camí vell d’anar a peu
dels Saiols a la Rovira. Canviem un
xic de direcció quan creuem el caire
de les Barraques. A aquest paratge
se l’anomena la Barraca. El nom
ens remet a antics oficis de
bosquetans i carboners. Un  darrer
esforç per superar una curta pujada
i poc després de passar, per segona
vegada en el mateix dia, el rec de
Puigcabré, ens situem a Pedres
Picades,  punt d’inici d’aquesta
caminada.

Informació facilitada per la família
Serra dels Saiols, la Teresa de
Raspat, en Pere del Puig i en Joan
Tarrés de la Rovira.

21 de març de 2008

Joan de la Iera

~~~~~~~~~~~~~~~

L’Aulina Rodona

Iniciem la caminada damunt de
l’ermita del Freixe pel camí carreter
direcció al collet de Bastarra.
Passem entre la cabanya i
l’abandonada casa de Can Serra.
Els llorers, bons colonitzadors,
omplen aquest rodals.

Al cap de poc deixem el camí a
Bastarra  i anem a la dreta pel camí
de Bustins  de Sant Aniol. Tenim una
bonica panoràmica de les
muntanyes que es retallen a
l’horitzó: de dreta a esquerra veiem
la Roca de Migdia, el turó del
Castell de Finestres, el Santuari de
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Finestres, Puigsallança, cingles de
Can Barretina i, a sota seu, la lleixa
del Favar. A continuació, els cingles
de Costabella. Pel darrere treu el
nas Puigsacalm i, en primer terme,
la Iera del Boix i la Suca, i on fineix
l’horitzó Cabrera i el cingle d’Aiats.

Passem pel costat de les despulles
de la que havia estat gran casa del
Verdaguer i, just a la vertical de la
bassa del Verdaguer, trenquem a
l’esquerra i deixem el camí a
Bustins. Més endavant, per la nostra
dreta, marxa l’embardissat camí a la
Rajoleria.

Enllacem amb el camí a Bastarra. Al
moment passem per T e r r e s
Vermel les . L’argila de la zona
abastia la Teuleria, que tenim als

nostres peus. Com a mínim fa més
de 60 anys que s’abandonà aquesta
industria.

Per la nostra esquerra marxa el vell
camí a Bastarra, abans que s’obrís
la pista actual. Fins ara ens ha
acompanyat la vegetació d’aulinar
amb arboç. Com que anem entrant
cada cop més a bac, l’anirem
substituint per una altra més pròpia
d’indrets humits.

Pugem lleugerament i, després d’uns
revolts, abandonem definitivament el
camí a Bastarra i pugem a la dreta,
per una pista de desemboscar. Ara
ja ens envolta el faig amb el grèvol i
el trèmol.

       
               Faig                            Trèmol

Quan portem poc més de 20 minuts
caminant, deixem la pista de
desemboscar, que s’embardissa
força, i pugem a la dreta per un vell
corriol. Ara pugem decididament pel
mig d’una fageda esplendorosa.
Un sotabosc marró de fulles
seques, la verdor esclatant de les
falgueres i de les molses  i un
silenci sorollós  fan que tot plegat
sigui una delícia passejar per

aquest indret. Creuem el rec Gros
o de la Font del Verdaguer.

Una pista de desemboscar que ens
barra el pas ens retorna a la
realitat. La seguim uns metres a
l’esquerra i tornem a pujar de
valent. Ara gairebé sense camí,
seguint les traces de cabirols i
senglars.
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Una altra pista. La creuem i
recuperem el vell i bonic corriol.
Quan deixem el bac i ens acostem
a solei recuperem l’aulinar. És el
caire de la Font.

De nou les pistes ens esborren el
nostre camí. Fem uns metres pel
mig del bosc fins atènyer un ample
camí travesser. Som ja prop del
caire que baixa de puig de Capell.
Mig minut cap a l’esquerra, pugem
un marge i, en poc més de mitja
hora, des del Freixe, hem assolit el
nostre objectiu: l’Aulina Rodona,
també anomenada Aulina de la
Torre.

Segons ens explicava la Carme del
Verdaguer, aquest bonic exemplar
d’aulina segueix dempeus perquè
fa de terme de tres propietaris. Ja
estava marcada per ser tallada,
però per no posar-se d’acord a quin
dels tres propietaris pertanyia, es
va salvar de les destrals dels
llenyataires. Per la forma de les
branques dóna la sensació que
havia estat arranjada per ser una

aulina reclamadora. O sigui que
s’utilitzava per caçar el tord o
d’altres ocells pel sistema del
reclam i les palletes untades de
vesc.

Marxem de l’aulina, baixant, més o
menys, pel caire de Can Bac, que
fa de partió entre els municipis de
Mieres i de Sant Aniol.

Tornem a caminar entremig
d’aulines i de brucs. Baixem
sempre, gairebé sense camí,
resseguint traces de cabres
assilvestrades i les restes d’un camí
vell. Prenem la segona pista de
desemboscar que trobem, cap a la
dreta, fins arribar a un bosc més
vell i que fa temps que no s’ha
tallat.

Seguim baixant, ara per un bosc
més net i esclarissat, fins que
trobem la carretera del Freixe a
Bustins. Fa uns trenta minuts que
estàvem a l’aulina Rodona. Anem
cap a la dreta i al cap de dos minuts
trobem 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.



17

Com sol ser força habitual, la
cabanya es conserva millor que la
casa. La porta de fusta de roure,
mig ajaguda a terra, ja no ens barra
el pas i només els nius d’ocells ens
donen la benvinguda. La casa va
ser construïda al damunt de
grossos blocs de pedra. Un
pessebre i quatre lloses del terra és
gairebé tot el que resta sencer
d’aquesta casa. Flocs d’avellaners
ja fa desenes d’anys que envaeixen
les feixes més properes a la casa.

Continuem caminant direcció al
Freixe. Uns metres enllà, per
damunt del camí, hi trobem la
bassa de Can Bac. Amb la poca

pluja caiguda i sense cap
manteniment, ens sorprèn de
veure-la plena d’aigua. Al seu
costat, hi conviu un plàtan, atapeït
d’heures, que ens retorna la visió
trista i nostàlgica de l’abandonament
de la casa.

Seguim en la mateixa direcció.
Passem entremig del quintà de
Can Bac, que ja és més bosc que
quintà. Alternem solei i bac. La
vegetació va canviant. Trobem
castanyer, faig i auró. El roure ens
ha anat acompanyant durant tota la
sortida. A la primera arraconada
baga que passem ens apareix el
boix.

      

              Castanyer                                                          Avellaner

Uns deu minuts després de Can
Bac, per l’esquerra se’ns ajunta una
pistota, força embardissada, que ve
de Ca l’Espardenya i de Bustins.
Creuem, sense adonar-nos, el
caire del Mig i, després, un primer
torrent remarcable, el clot del Faig.
A continuació, el caire de la Font
(enfilada del camí es troba la font
Fresca o font de Can Bac) i un altre

torrent, el rec Gros o rec de la
Font del Verdaguer.
A prop del camí i sense rajar
trobem la font del Pla de la Font o
font del Verdaguer.

En aquests paratges conviuen
diversos tipus d’aurons: el blanc, el
negre i la blada..
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            Auró blanc                        Auró negre                            Blada

Ara caminem per sota del
 pla de la Font

Al moment deixem la baga per
entrar a solei. Apareixen la ginesta,
ginebres i l’arboç. Els peus femenins
dels ginebres són plens de fruits.

Retrobem la bassa del Verdaguer
i, a partir d’aquí, desfem camí fins
on hem deixat els vehicles aquest
matí.

Mieres, 2 de març de 2008  Informació facilitada per Joan Tarrés
de Can Bac, Carme Gifra del Verdaguer i Pere Masdevall del Puig.

Joan de la Iera
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L’altre vessant de la serra de Finestres
Una passejada pels cingles de Costabella

Fa poc més d’un any, entràrem  a la
serra de Finestres pel vessant de
Mieres. Avui hi accedirem pel costat
de Sant Aniol, més concretament
pels cingles de Costabella.

Deixats els vehicles prop de
l’església de Sant Aniol de Finestres
(350 metres d’altitud), que es l’últim
municipi de l’extrem sud de la
comarca de la Garrotxa i capçalera
de la conca de la Llémena.
Comencem a caminar, per pista de
terra, direcció Costabella. Mentre
passem per diverses masies, la
Granada, la Faja, Purleda, veiem al
fons els cingles de Costabella i el
cingle de Can Barretina que s’alcen
majestuosament per damunt de la
vall i per on passarem més endavant.

Passem per la iera de Costabella,
casa pairal i resguard d’aquest
paratge, amb prudència i respecte,
per no trencar el tan difícil equilibri
que els seus estadants, des de fa
dècades, mantenen amb l’entorn.
Ja al darrera de la casa i després de
les Saleres comencem a enfilar-nos
amb ganes. Pugem per corriol dret i
força endimoniat, ja que el vell camí
dels Matxos  resta perdut i
embardissat. Al cap de poca estona

assolim el camí que passa per la
lleixa del Favar. Ara continuem
pujant lleugerament per la lleixa, a
mig aire dels cingles de Costabella.
Creuem el clot de Can Barretina.
Damunt nostre costa de trobar, sota
el fullam i les bardisses, la font de
Can Barretina. Poc més endavant,
deixem el camí de la lleixa, que ens
duria fins el santuari de Finestres, i
trenquem a l’esquerra. Pugem de
valent fins a tornar a creuar altre
cop el torrent. Un tir de pedra i
freguem les parets de C a n
Barretina. És una casa molt petita i
en Pere de Costabella no l’ha vist
mai habitada. Als seus estadants de
feina no els en faltava pas, ja que
forces feixes l’envolten.
Deixem les runes de la casa,
submergides altre cop, en el treball
silenciós d’integrar-se a la natura i
pugem a trobar el camí que passa
per la lleixa del Godall. El seguim
pocs metres a la dreta, fins
embrancar amb el camí (953 m.),
que els habitants de les cases
d’aquests paratges utilitzaven per
anar al santuari de Finestres.
Nosaltres l’agafem en sentit contrari
al santuari. Sortim a un espai obert,
la Serramitjana. Baixem per aquest
camí enllosat i de mal anar, fins el
pla de la Serramitjana, un petit
planell, on ens desviem a l’esquerra
per passar pel caire de la Iera del
Boix (832 m.).
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 Costa de creure que enmig de
zones tan boscoses puguem trobar
aquest cim esmolat, net de
vegetació i amb una vista a vol
d’ocell: dominem les valls de la
Llémena i a la dreta del puig de la
Suca la gran casa de la Plana i al
seu damunt el volcà de la Conagra i
la Casanova de les Medes. Més a la
dreta les runes de la Rovirota i al
seu damunt el Mas Ventós.

Davallem pel cim fins el collet de la
Iera del Boix. Obviem el camí de la

S u c a  i el camí dels Llims, que
marxen cap a ponent i cap a solixent, i
ens endinsem  per cloterals on el boix
es el rei.
De seguida, remuntem per passar a
frec de les runes de dues cases,
primer per la Rovira i després per la
Rovirota. Estan situades en un
emplaçament privilegiat, a solell i
resguardades de la tramuntana per
la serra de FinestreLa Rovira, la
Rovirota, Can Barretina, la Plana i
Mas Ventós pertanyien al santuari
de Finestres.

Un corriol curt, i encara de bon
passar, ens condueix a la font de la
Rovirota. Enmig del fondal trobem
un viver amb rentadora i la font
bastida de pedra, però malauradament
seca.
Per pista i per camí vell travessem
una fageda solitària, acompanyada
de grèvol i de boix, i davallem cap a
la Plana. Passem per la Serradora,
en el clot de Matabous. El topònim
ens recorda que en aquest indret va
funcionar durant anys una serradora
que tallava travesses pel tren.

Els camps del quintà de la Plana
ens condueixen fins la que fou gran
casa senyorial de la Plana (705 m.).



21

Deshabitada, dol de veure com es
va degradant, any rere any.
Prop de la casa enfilem un bon camí
que ens pujarà fins la Casanova de
les Medes (825 m.) i el volcà de la
Conagra.

 Ens hem tornat a enlairar i en
aquest magnífic espai obert de la
Conagra tenim bones vistes del
Puigsallança i de  Finestres, amb la
casa de Mas Ventós al nostre
davant mateix.
Per camí ample davallem suaument
cap a Sant Joan de les Medes, que
ens encisarà només d’arribar-hi.

 La cabanya i la iera del Serrat (fa
uns 12 anys s’endugueren les
pedres de la casa per fer marges
per una vinya prop de les Encies)  i
l’Aulina de la Cabanya ens donen
la benvinguda. La senzillesa i la
construcció curiosa de la petita
ermita de Sant Joan es mereix la
nostra atenció. A l’altre costat dels
camps ens miren amb tristesa les
runes de la casa de Gobert i un xic
més amunt, trobaríem les de la
Cadavall.
Caminem travessant aquest espai
tan bonic i que havia estat ple de
vida. Davallem per feixes amples
cobertes de flors, amb marges
vermellosos, fets de pedra volcànica
de la Conagra, fins la pista de les
Encies.
Just damunt de la font dels Socals,
deixem el nostre camí per anar a
veure el pas o pont del Diable, en
el torrent de la Plana. Un pont
natural entre penya-segats, on el
diable ens té preparat un parany,
segons conten les rondalles de vora
el foc.
La font dels Socals és de les
poques que ragen per aquests
verals, tot i que ha minvat molt el
seu cabal. Potser es ven massa
aigua a dins de garrafes i les fonts
se’n ressenten?
Baixem pel camí de la Mina entre el
rec de la Font dels Socals i el
torrent de la Plana. La Mina és una
enfonsada al costat esquerra del
camí. Diuen que per anys era més
fonda i que s’havia treballat
extraient-ne material.
Al final de la baixada el camí creua
el torrent de la Plana, però primer
paga la pena d’anar a veure la cova
dels Trabucaires. Una magnífica
bauma, vora el torrent. Si pogués
parlar, la d’anècdotes que ens
explicaria dels personatges que al
llarg dels segles s’hi deurien abrigar.
Mig tapades per la vegetació treuen
el nas les runes de Ca l’Anneta, a
l’altre costat del rec de la Font dels
Socals.
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Ens enfilem a trobar la carretera que
baixa de les Marrades i que ens
baixará cap a Sant Aniol.
Després de creuar el torrent dels
Llims passem pel paratge del Forn
de la Faja. Diuen que hi havia un
forn i que la carretera el va espatllar.
Unes pedres negres, com recremades,
afloren al costat del camí. Quan el
torrent dels Llims es congria amb la
unió dels de la Plana i de la font
dels Socals, forma la riera de les
Medes. Més avall canvia, amb el
nom de riera de la Llémena.

Abans del trencall a Costabella
davallem, pels camps ermats de
sota la Faja, cap a la Telleda.
Creuem la Llémena, ben pobra
d’aigua, i una vella canalització, ara
inutilitzada, que conduïa l’aigua des
de la Resclosa, a la riera, per regar
els camps de la Telleda.  Ara anem
pel camí d’Anar a Missa dels
estadants de les Medes, que passa
per Ca l’Anneta.

Deixem la Telleda a la nostra dreta.
Fem un tram enquitranat i, poc
després de Can Serrat, ens
adjuntem amb el camí d’Anar a
Missa de les cases del veïnat de
Costabella.

Deixem la carretera i, per corriol
entre camps, arribem a l’església
de Sant Aniol de Finestres, no
gaire lluny de on hem deixat els
cotxes.

Informació facilitada per Pere Torra
de Costabella.

Diumenge, 13 d’abril de 2008

Excursió organitzada pel Centre
Excursionista de Banyoles i
l’Associació d’Amics de la Serra de
Finestres i de l’entorn de Mieres

Narcís de Can Badó
Joan de la Iera
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Properes activitats

Les activitats més properes que
tenim són aquestes: el divendres, 4
de juliol, una xerrada sobre
l’agricultura ecològica al centre cívic
de Mieres; el dissabte, 5 de juliol,
una sortida matinal per visitar una
explotació d’agricultura ecològica a
Mieres; el dissabte, 9 d’agost,
tornarem a pujar a l’ermita del
Freixe, al vespre, per sopar i, si el
cel ens ho permet, contemplarem la
caiguda d’estels de les llàgrimes de
Sant Llorenç. Trobareu més
informació ens els rètols que
col·locarem en els llocs habituals.

Continuarem preparant les sortides
matinals per tal de donar a conèixer

el nostre patrimoni natural i també
diverses xerrades sobre temes
d’interès general.
Seguirem amb la recerca toponímica i
amb la recuperació dels vells camins
de muntanya.
Estem fent passos perquè passat
l’estiu puguem disposar d’un bloc a
internet al qual s’hi accedirà des de
la pàgina web de l’Ajuntament de
Mieres.
A les persones que ens hàgiu
facilitat el vostre correu electrònic us
passarem informació de les
activitats. Només cal que ens envieu
un correu a:
 amicsserrafinestres@gmail.com ,
i us incorporarem a la llista.

___________

Fauna del municipi de Mieres

Amb l’escrit d’avui volem encetar
una nova secció de la revista, en la
qual us anirem relacionant la fauna
que podem trobar en el nostre
municipi.
Bàsicament la informació la traurem
del treball realitzat per Joan
Montserrat i Reig, per l’Ajuntament
de Mieres. Els dibuixos són de la
Dolors Pinatella

Relació d’amfibis

Tritó pirinenc (Calotriton asper)
Tritó palmat (Triturus helveticus)

Salamandra (Salamandra salamandra)
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Tritó jaspiat (Triturus  marmoratus)
Gripau corredor (Bufo calamita)
Gripau comú (Bufo bufo)
Gripauet (Pelodytes punctatus)
Gripau pintat (Discoglossus pictus)

Tòtil (Alytes obstetricans)

Reineta (Hyla meridionalis)
Granota verda (Rana perezi)
Granota roja (Rana temporaria)
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