
 
CAMINS DE REMENCES 

 
Santa Pau-Sant Iscle de Colltort-el Traiter-Sant Salvador de 

Puig Alder-Cogolls-les Medes-el Grau-Santa Pau 
 
En aquesta tercera caminada per la zona de la serra de Finestres trepitjarem el 
que fou el cor de les lluites de la guerra del remences, en el segle XV. A la 
Catalunya feudal  es coneixia com a remences els pagesos sotmesos a la 
servitud de no poder abandonar el mas i les terres que treballaven, sense 
haver-se redimit, per part del seu senyor, amb la redempció o remença que 
havien de pagar i que afectava no tan sols el pagès, sinó també la seva dona i 
els fills. 
 
Iniciem la caminada a Santa Pau (on hi ha el castell que fou assaltat pels 
pagesos remences el 1486). Sortim, seguint el mateix camí que fa el GR-2, i 
aviat travessem el pla de la Coromina. Al nostre davant, i a la dreta, veiem 
l’església de Santa Llúcia de Trenteres. Voregem el volcà Rocanegra i, més 
endavant, passem a tocar una petita gradera. Tot caminant deixem per 
l’esquerra la font del Clavell i les cases de Colleldemir i de Can Roure. Ja en 
el collet de Bassols abandonem el ben senyalitzat camí a la font Pobra i al 
volcà de Can Tià. 
 
Ara tenim una bona vista del veïnat de Sacot i els grenys de la serra de 
Marboleny. Creuem l’extrem sud del pla de Sacot i, en un no res, som a 
l’església de Sant Miquel. Deixem el GR i ens encarem cap a migdia, per 
pujar al castell de Colltort, que veiem davant nostre, dalt de la serra. Caminem 
pel mig de les edificacions de Can Batlle, per sota de Can Noic i de la nova 
edificació del Verdaguer. Abans de creuar la torrentera ens enfilem per la 
dreta, passem per sota de la bassa de Can Ridaura i, ja pel caire, pugem pel 
camí d’en Rovira. Aquest és un corriol costerut que puja pel bosc de Can 
Batlle, molt decidit primer i, sortosament després, amb unes sàvies marrades, 
fins la collada Petita a dalt la serra de Marboleny (1h 18 m). Aquí l’aulina i el 
faig s’alternen contínuament. Per l’esquerra, i en poc més de tres minuts, 
assolim el castell de Colltort. Situat en un lloc privilegiat, també fou ocupat 
pels pagesos remences revoltats. La vista és magnífica. Als nostres peus, el 
pla de Sacot i tot el reguitzell de cons volcànics, que fins Olot formen aquest 
paisatge tan característic d’aquesta zona. 
 
Marxem del castell pel caire de la serra, en la mateixa direcció que seguíem i 
arribem a la collada de Colltort, pas habitual per pujar al castell.  Ens encarem 
a migdia per baixar cap a Sant Iscle i tornem a trobar fageda fins un petit 
colletó, per sota del turó de la Salota. Hem canviat el faig per l’aulina. En tota 
aquesta baixada veiem les destrosses fetes per la nevada i la ventada del dia 
de Sant Esteve del desembre passat. El podall i la serra han fet possible poder 
passar per aquests camins. Ja al fons de la vall sortim del bosc i per camins 
carrossables arribem al petit nucli de Sant Iscle de Colltort (1h 59m). 



Sortim de l’església per la carretera d’accés a la vall. Al fons destaca el bonic 
cingle d’Aiats, però aviat trenquem a l’esquerra per camí de terra i pugem 
suaument. Un concert de lladrucs de gossos de cacera ens avisa que 
passarem fregant les parets del Port.  Després de la casa deixem a l’esquerra 
el camí que puja al collet de Penosa per pujar pel camí de les vaques de la 
dreta. És un desgastat camí de carro esdevingut corriol, però tant al bestiar 
com a nosaltres ja ens satisfà. Creuem les emboscades feixes del Ventosell i 
assolim l’esvaït collet del Treiter. Cap a la dreta, i en pocs minuts, som a la 
casa del Treiter, en força mal estat. Si per sota de la casa ens aboquem a 
ponent, observem el graonat de feixes rodones que assenyalen el volcà del 
Treiter. 
 
Baixem per pista a buscar-ne una de més fressada, que de Fontpobra baixa 
fins a Sant Feliu de Pallerols. Al nostre davant està situada la gran casa 
arreglada de la Codina. Una desviació ens farà passar per sota de l’Estanyol 
d’Amunt. Fins fa ben poc el camí passava per la casa i podíem admirar una 
poderosa aulina arrelada al seu costat. Com han canviat els costums, abans 
s’agraïa que els vianants, portadors de noves, passessin per les cases, ara es 
busca la tranquil·litat i la intimitat. 

 

 
 
 
 
Destaca al nostre davant l’estilitzat Sant Salvador de Puig Alder (per a la gent 
de la zona, ras i curt, Sant Salvador). Poc abans de creuar el rec de Bastons, 
deixem marxar la carretera que baixa a Sant Feliu. Nosaltres el creuem i  
passem per l’Estanyol d’Avall, una de les poques cases que encara viuen de 
la ramaderia i de treballar els camps. Si trobeu l’avi Josep, home de bon 
tarannà, atureu-vos-hi una estona. La conversa serà agradable i, de ben segur, 
us enriquirà. Procedent de Sant Aniol de Finestres coneix molt bé tots aquests 
verals. 
 



 
Marxem en direcció a la casa del Portet, acostant-nos als caients de Sant 
Salvador. A l’altre costat del camp veiem la Casanova de l’Estanyol, 
arrecerada entre el turonot de l’Estanyol i el turonot del Portet. Poc abans 
del Portet pugem per un bonic corriol, que en poques i curtes llaçades ens 
deixa a dalt de l’ermita de Sant Salvador i al castell de Puig Alder (Puio 
Adder en document del 1184) (2h 57m). 
 
Contemplar el que es veu d’aquí dalt ens ocupa uns quants minuts. Veiem 
bona part del nostre camí, del fet (castell de Colltort, Treiter...) i del que hem de 
fer (Cogolls, serra de les Medes..) i, al nostre davant, els Quatre Pilans fiten el 
pas de la carretera a Sant Feliu. El castell, del qual actualment en queden 
poques restes, fou una plaça fortificada important en la guerra dels remences. 
Per sota de l’ermita podem veure encara unes galeries subterrànies. 
 
Enfilem la serra cap a migdia. Un cop hem baixat de les alçades, el camí 
flanqueja pel solei. El primer collet ben definit és el de Masdeu. Després 
passem pel collet del Sitjar. Aquí se’ns obren dues opcions: podem seguir de 
pla, flanquejant, i en dotze minuts trobar el camí que baixa a Cogolls, o anar pel 
caire de la serra, pujar a Roques Foradades, un mirador privilegiat, baixar al 
collet de les Comes i anar a retrobar el camí travesser de flanqueig. 
 
El camí que baixa a Cogolls és un corriol dret, que no s’ho pensa gaire i perd 
alçada de cop.  Passem per un pas estret entre roques, que els que som prims 
ens creurem afortunats. De la casa de les Comes en sortim per una bona pista 
de terra. Passem prop del Sitjar i al cap de pocs minuts arribem a Cogolls (3h 
51m). L’església de Sant Cristòfor de Cogolls ja surt esmentada en un 
document del segle XI, però no queda quasi bé res de la nau primitiva. La 
forma que presenta actualment es deu a les reformes del segle XVIII. 
 
Rodegem l’església i baixem a creuar la riera de Cogolls, en direcció a la 
Catedral, un curiós nom per a una casa de pagès. Passem per davant d’un forn 
de calç, que va coure l’última fornada el 1942. Uns passos més enllà deixem la 
carretera i ens enfilem per l’esquerra per pujar cap a les Medes. Anem pel camí 
de les Marrades o camí dels Morts. I és que els habitants de les Medes 
baixaven a enterrar els seus difunts al cementiri de Cogolls. Poc després del 
Colletó, un petit collet que uneix l’estrep per on pujaven amb la serra de les 
Medes, deixem un corriol que marxa per la nostra dreta i que du a la casa de 
Pla Boscàs i a la serra de les Tres Creus. Apareixen les marrades del camí, 
que puja sense afluixar un moment, fins assolir el caire de la serra de les 
Medes. Ara pugem decididament, per terreny rocallós, de bracet amb el camí 
de les Marrades, aquí força aperduat. 
 
Tot remuntant el caire, passem per la Roca Llarga i coronem el Puig Rodó, un 
discret turó que presideix aquest tram de la serra, però que això no li resta 
importància, quant a la seva situació de mirador privilegiat (4h 37m). Del 
Puigsacalm al Far al fons, en segon terme de San Salvador al castell 
d’Hostoles i, a baix, Cogolls. Qui tingui bona vista podrà veure el castell de 
Colltort a la serra de Marboleny. 
 



 
Baixem del puig decantant-nos cap a la dreta i per camí de vaques i pel mig del 
bosc (on es torna a veure els estralls fets per la neu), passem prop de la 
Gobert i arribem davant de l’ermita de Sant Joan de les Medes. 
 
El petit veïnat de les Medes estava format per quatre cases: la Gobert, la 
Cadavall, la Casanova de les Medes i el Serrat. D’aquesta darrera només en 
queda la capella (Sant Joan) i una cabanya. Fou enderrocada i s’endugueren 
les pedres per arranjar una altra casa i fer marges pels camps. Sota l’ermita hi 
ha la cova dels Treballadors: un habitacle bastit a la roca per aixopluc dels 
treballadors de bosc. 



Per camí carreter baixem pel mig de les feixes. Costa de marxar d’aquest bonic 
paratge, tot i la tristor de veure l’estat d’abandonament de les cases i dels 
camps. Com seria  en la seva bona època bullint de vida i d’activitat? 
 
Quan ja hem passat davant del Cabanyot, un altre aixopluc per als treballadors 
del Serrat, trenquem a l’esquerre per un camí de terra que ens durà a la Plana. 
Aquesta gran masia encara alterosa en la seva ruïna (els propietaris no tenen 
perdó d’haver-la deixat caure a terra), presideix aquest bonic i ampla saplà, 
abans que la vall s’estrenyi fins el Grau. 
 
Remuntem la vall. Creuem el torrent i passem per la Serradora. Som en el clot 
de Matabous on hi havia aquesta petita indústria quan es treia un bon 
rendiment del bosc. D’aquí una pista carrosable ens duria al Ventós i a 
Fontpobra. Continuem vall amunt i en el pont Trencat creuem la riera. Abans 
d’arribar a les primeres feixes del Grau creuem el torrent de la Fageda Fosca 
(dreta) i el torrent de Sant Jordi (esquerra). Ja a les feixes veiem damunt 
nostre l’enrunada casa del Grau. Com tantes altres cases d’aquests verals es 
va deshabitar a la dècada del seixanta. No hi anem pas. Pugem directament a 
guanyar la collada del Grau a la part més baixa de la carena (5h 50m). Si 
traspassem la collada baixaríem a Santa Pau, pel dret i costerut camí de 
l’Escaler. 
 
Remuntem la carena cap a la dreta i abans del quintà del Puig de Cortals, 
l’últim que frontereja amb els camins cap a Clascar per Puigsafont i cap al Faig 
Rodó per la serra del Grau, trobem el camí de les Marrades a Santa Pau. I és 
que per baixar i pujar per aquestes muntanyes no hi ha com un camí que 
marregi suaument. 
 
 
 

 
 
 
 



 
Després d’un parell de llaçades i quan el camí ja s’encara definitivament cap a 
tramuntana, costa de veure per desdibuixat, el camí de matxo que s’utilitzava 
per baixar a Santa Pau amb un animal de càrrega. 
 
Deixem la fageda i creuem un camí travesser. Aquí també es veu que l’aulinar 
va patir el pes de la neu. Ens comenta en Josep, de l’Estanyol d’Avall, que a 
l’any 1943 es va patir un cas semblant. Va nevar durant tres dies seguits i el 
bosc va quedar molt malmès. Creuem un segon camí travesser i passem el 
petit coll de Maria. Ara pugem i baixem sucessivament tres petits turonets i 
sortim del bosc. Ja som a les primeres feixes d’Escolls. Freguem les parets de 
l’aixafada casa de la Barraca i, procurant anar pels corriols que enllacen les 
feixes, passem per sota la casa d’Escolls. Ara ja, per bona carretera, 
continuem fins a Santa Pau (6h 50m) on hem començat aquesta caminada per 
terres remences. 
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S’agraeix la col·laboració de Josep Camprodon de l’Estanyol d’Avall i d’en Joan 
de Can Batlle de la Cot per les informacions facilitades. 


