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Un matí de diumenge a la Vall de Mieres
 Comença un nou dia, dins l’immens espai del temps. La màgia de la vida es desperta.  Les primeres clarors 
despunten darrera la Serra de Can Ginestar. Les orenetes  planegen agrupades per les teulades a gran velocitat, esqui-
vant  els fils de llum i els fanals del carrer. Una colla de pardals es discuteixen fent xivarri al balcó de casa. La campana 
de l’església de Sant Pere retruny a la vall. Vuit repics de campana que es repeteixen de nou i el  soroll d’un vehicle 
matiner que s’enfila decidit pel carrer.
 Obro els ulls. A la ment, resten records diàfans d’un somni. Una escletxa de la porta de l’habitació  permet 
l’entrada d’un raig de llum que travessa  l’espai  fins la paret. 
 Recordo que avui és festiu i no cal llevar-se tan d’hora.  Després de donar un parell de girs mandrosos sobre 
el llit, quelcom m’ empeny a llevar-me lentament i vestir-me amb roba una mica més esportiva del que és habitual. Una 
tassa de cafè amb llet m’ajudarà a treure les quatre teranyines  que encara tinc dins el cap.  Omplo  la cantimplora amb 
aigua  i la col·loco dins la motxilla. Gairebé són les nou i, sortint de casa, un aire fresc  i suau m’manyaga la pell.
 Caminant en direcció a la plaça, m’aturo a la fleca. Acaben d’obrir i els primers clients ja són a dins. Un “bon 
dia” ben sonor em serveix de salut  als presents. La flaire del pa que acaba de sortir del forn m’embolcalla. S’estableix 
una petita conversa intranscendent  mentre hom espera  la  tanda.  Tot seguit, arriba el meu torn. Demano un bon tros 
de coca de sucre, si us plau, per menjar-lo a mig matí, probablement assegut  sota alguna alzina d’amples branques. 
 No sóc l’únic que he tingut aquesta pensada. D’altres companys entren decidits a l’interior de la  fleca. Es re-
peteix el “bon dia” amb somriures.
 Marxem junts, enfilant el carrer de Can Caló. El perfil del Llebrera i del collet de Bastarra delimita l’horitzó. Les 
orenetes segueixen voleiant, amunt i avall pels voltants de les cases.  Girem a la dreta i davallem cap el Merdançà. En 
arribar a la cantonada, veiem una amalgama de colors al bell mig de la Plaça. Un grupet de veïns i amics, grans i petits, 
ens esperen.  Són les nou ben tocades.
 Salutacions i disculpes, arribem uns minuts més tard de l’hora... Ens donem a conèixer. D’aquesta colla , uns 
quants, ens estem a Mieres  els caps de setmana i una bona  part de les vacances.  Altres, s’hi estan gairebé tot l’any.  
Molts han rebut el correu de l’associació i vénen de pobles propers o una mica més llunyans. També hi ha els passavo-
lants encuriosits que, atrets per l’entorn,  s’ hostatgen en una de les cases de turisme rural del poble.
Potser passen cinc o deu minuts de conversa. Els nens busquen la complicitat dels seus amics. Tot seguit, el vocal 
d’aquesta jornada fa la presentació:
  -Bon dia a tothom i benvinguts! Com altres dies durant aquests últims anys, els de l’Associació d’amics de la 
Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres organitzem l’excursió d’avui.  Així doncs, descobrirem plegats, quelcom que 
se’ns amaga en aquest magnífic espai natural que ens envolta... 
 Apa, som-hi, que avui serà  de ben segur  un bon dia !!

Narcís Puigvert i Codina 
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Resum d’activitats
23-09-2012 La primera activitat de la temporada va 
ser pujar a l’ermita del Freixe pel camí de Fontricard, que 
era utilitzat per baixar amb els matxos carregats de carbó. 
Ens hi aplegàrem més de trenta persones.

            Ermita del Freixe

14-10-2012 Aquest matí, una bona colla de gent (uns 
35), ens endinsàrem en els espais humits de Clot Mal, 
per la zona de la font del Cànem, en el paratge de les 
Canals. Aquesta font, restaurada per la nostra associació, 
raja tot l’any. Al llarg del camí hom aprofità per arreplegar 
uns quants bolets.

 

           Font del Cànem

01-11-2012 Jornada de doble activitat. Al matí, unes 
24 persones vam anar a caçar bolets guiats pel micòleg 
Belisario González, amb força èxit: tant per la diversitat 
com per la quantitat. A la tarda es van classificar i exposar 
els bolets, recollit al matí, en l’Escola Municipal, on més tard 
es va fer un concurs de  ratafia, tot aprofitant la celebració 
de la castanyada popular, organitzada per l’Ajuntament de 
Mieres.

 

08-12-2012 Davant d’unes 30 persones, el professor 
Pere Morera va donar una conferència sobre el continent 
de l’Antàrtida, en el Centre Cívic de Mieres.

13-01-2013 Unes nou persones van desafiar el fred 
del matí per anar a fer una volta per la zona de Collveí, la 
Casica de l’Obrador i Burvella.

17-02-2013 Una vintena de persones participaren en 
la pujada a peu al cim més alt del municipi de Mieres, Puig 
de Capell, en la serra de Finestres i per damunt del collet 
de Bastarra. Llàstima que una boira humida va espatllar 
una mica el matí.

                      Aulina Rodona

10-03-2013 Aquest any també vam col·laborar en 
la preparació de la VIII Caminada entre Banyoles i Olot, 
cercant i arranjant els camins de la meitat del recorregut 
més proper a Banyoles. Aquest any, concretament, entre 
Banyoles i el Torn. Al migdia, voluntaris de la nostra 
associació van preparar i oferir un aperitiu als participants 
quan van arribar al Torn. 

30-03-2013 L’Ivan de Cal Cisteller, cerveser i productor 
artesà, va donar una conferència sobre la producció i 
composició de la cervesa tradicional i artesanal. Les vint-
i-sis persones que assistiren a la xerrada, donada en el 
Centre Cívic, van poder degustar tres modalitats diferents 
de cerveses produïdes per ’Ivan.
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02-06-2013 La serra d’en Coll, entre la vall de Mieres 
i la vall del riu Ser, va ser el terreny triat per fer la darrera 
caminada de la temporada. Vam poder gaudir de les bones 
i singulars  vistes de la vall de Mieres, des de dalt de la 
serra.

23-06-2013 Al matí, un nombrós grup de 55 persones 
van passejar pels voltants del poble per recol·lectar les 
herbes necessàries per fer el licor de la ratafia. La Mari de 
Can Zona i en Quim Aradas van guiar la gent identificant i 
aconsellant quines plantes recollir.  A la tarda, en els locals 
de l’escola municipal, es van fer els treballs de confeccionar 
tots plegats el licor de la ratafia que es donarà a tastar el 
dia de la castanyada popular.

 
 A finals d’agost, al cap d’uns 40 dies a sol i serena, 
es va colar la ratafia, separant les herbes del licor.

             
28-07-2013 Una quinzena de persones s’atreviren a 
matinejar un diumenge i, a les set del matí, van començar 
a pujar cap a l’ermita del Freixe pel camí de les Marrades. 
Tot i que el dia estava mig ennuvolat la xafogor es deixar 
sentir. 

              Ermita del Freixe

Els camins del carbó
 
 El paratge de la font de Can Salavia és fresquívol 
i sol acollir les passejades de la gent de Mieres. És una 
font que no se sol eixugar mai. Al seu costat es troba la 
font de la Teula. També se les havia anomenades font de 
Dalt i font de Baix, respectivament.
 Deixarem la carretera i, per un curt corriol, ens 
enfilarem a trobar un camí carreter, no gaire lluny de Can 
Salavia. És el paratge de l’Olivet. Ara hi ha un conjunt de 
feixes, però abans devia haver-hi, com el seu nom indica, 
un oliverar petit. Marxem per la pista de terra tot allunyant-
nos de la casa, direcció ponent. Anirem sempre pel camí 
principal i obviarem els diversos trencalls que, a dreta i a 
esquerra, anirem trobant. Al cap d’uns set minuts deixarem 
a la dreta, i per sota del camí, la font d’en Pixarrell. Avui 
dia només hi observem uns tolls fangosos on els senglars 
hi rauen a rebolcar-se. Les marques fangoses dels arbres 
a la vora del camí ens assenyalaran l’indret.
 Al cap de poc trencarem a l’esquerra per una 
pistota que ens farà passar pel mig de la Tria, un petit 
quintà on encara s’hi pastura, i després creuarem el torrent 
de la Verdera. Pocs minuts després afluirem a una pista 
més fressada. La seguirem amunt cap a la dreta i deixarem 
enrere un trencall que se’n va per la nostra dreta.
 Passarem a tocar el rec de Fontricard on, a pocs 
metres rec amunt, sol rajar la major part de l’any la font 
que li dóna nom. Al cap de pocs metres, deixarem la pista 
per pujar per un corriol que en pocs minuts ens farà passar 
fregant les runes de la casa de Fontricard, que va estar 
habitada fins a finals dels anys 60 del segle passat. 

 Continuarem pujant i guanyarem un cairet, en un 
paratge on el bosc és un xic esclarissat. És el serrat de 
Fontricard, on el camí regira a l’esquerra i comença a 
pujar suaument fent diverses llaçades. I és que aquest 
camí era utilitzat pels matxos d’abast carregats amb els 
sarrions plens a vessar, primer amb escorxa d’aulina i 
després amb carbó. També se solia baixar el carbó pel 
camí de les Marrades fins al pla dels Sarrions, on s’hi 
arribava amb carro i, posteriorment, amb vehicle.
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 Després de creuar diverses places carboneres el 
corriol finalitza en el paratge de la Fontbó i embranquem 
amb una vella pista de desforestar. A Fontbó, com el seu 
nom ens diu, hi havia una font i també una bassa per 
abeurar el bestiar. Dècades enrere, abans que es mal 
tallés el bosc arreu, una branca del corriol t’adreçava cap 
al collet de Bastarra. 
 Pujarem suaument amb tendència a anar 
planejant i arribarem a la portellera d’en Serra, que és 
una plaçoleta enmig del camí. Per la dreta baixa el camí 
que farem de tornada.
 Continuant per la pista, pujant lleugerament, 
creuarem l’abandonat quintà de Can Serra, avui dia un 
terreny senyoriu del senglar. 
 Arribats a una ampla i pedregosa pista, la seguirem 
cap a la dreta. Si trenquéssim a l’esquerra i pugéssim 
per aquesta pista aniríem al collet de Bastarra, porta per 
accedir al massís de Rocacorba. Al cap d’unes quantes 
passes per la pista deixarem, a la dreta, l’accés de la casa 
de Can Serra. Al cap de poc tenim una bona vista sobre el 
turó del Castell, el santuari de Finestres i el Puigsallança. 
Enllà de l’esquerra del Puigsallança es desprenen els 
cingles de Can Barretina i de Costabella.
 En la propera bifurcació baixarem cap a la dreta. 
Si continuéssim per l’esquerra, passaríem pel costat de 
les ja visibles runes del Verdaguer i podríem enllaçar amb 
el camí cap al collet de Bastarra o anar cap al veïnat de 
Bustins i a Sant Aniol de Finestres. Després d’una baixada, 
el pendent es suavitza i creuarem una part del Joncaret, 
un conjunt de feixes que abans es cultivaven. Al moment 
embranquem amb la pista d’accés a l’ermita del Freixe i 
baixem direcció a l’ermita, ja ben propera. Passem entre 
l’ermita i les runes de Ca l’Ermità, també anomenada la 
Rectoria.

 En poc menys d’una hora de caminada, ens 
haurem situat en els camps de Ca l’Ermità, per davant de 
la porta d’entrada de l’ermita de Santa Maria del Freixe. 
El paratge atrau per la seva gràcia i equilibri. L’ermita, els 
prats de pastura i les muntanyes retallades al fons (cingle 
d’Aiats i santuari de Cabrera, entre d’altres) et tempten de 
quedar-te a veure com el sol s’enfonsa a l’horitzó.
 Desfarem camí fins a la portellera d’en Serra, 
allà deixarem la pista i baixarem a l’esquerra per un corriol 
que baixa dret i ràpid cap a Can Salavia; tant que només 
hi anaven a peu, ja que era dificultós passar-hi amb 
els matxos carregats de carbó. Sis minuts de baixada i 
passarem per un curt tram pla i que fa de petit collet. És 

la iera del Rodor. A continuació baixarem com una bala 
i creuarem fins a quatre pistes de desforestar. El corriol 
se’ns acaba a la propera i cinquena pista. Anirem de 
baixada cap a l’esquerra, ara més suaument. Retrobarem 
el camí de pujada, passarem altre cop pels voltants de la 
font d’en Pixarrell i, poc abans de Can Salavia, baixarem 
a trobar la carretereta asfaltada i la font de Can Salavia. 

Mieres, 23 de setembre de 2012

                                        

Clot Mal: on l’aigua hi brolla tot l’any
   
 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 als Tres 
Camins o coll de la Palomera, pel camí carrossable 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 es resisteix a marxar. Al seu costat s’aixeca la 
Teuleria dels Saiols.

        Teuleria dels Saiols
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 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. 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. 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.

           Els Saiols  
 
 Si aixequem més la vista i mirem les muntanyes 
properes, direcció llevant veiem, primerament, el puig de 
Capell per damunt del collet de Bastarra; el segueixen, 
resseguint la carena que marxa cap a sol ixent, el Llebrera, 
el Montner i, entremig d’ells dos i al darrera, Puig Sou, 
que suporta les antenes 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 és 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, el cingle de Costabella, 
separats per la franja herbada de la feixa del Favar, per on 
passa un bonic camí que ens portaria a Sant Aniol.
 Sortim del Pla Gran baixant per entremig de les 
feixes del Perer i del quintà de la Castanyeda, fins afluir 
a un camí carreter que ens aproparà i ens farà resseguir, 
primer, una petita torrentera i després Clot Mal. Aviat sentim 
la fressa de l’aigua corrent i és que, en aquest fondal, 
l’aigua mai s’eixuga. Diverses deus, entre elles la font de 
les Hortes i la font del Cànem, fan que aquest paratge 
mantingui la humitat tot l’any. Que les diverses bassetes 
del torrent tinguin aigua tot l’any és vital per preservar la 
diversitat de fauna que viu en els torrents en una època en 
què les capes freàtiques estan en franca regressió.

 Creuem Clot Mal i ens enfilem, vorejant la riba 
dreta, per un camí encara força amplot.
 Un espai planer i poc arbrat és on se situa la font 
del Cànem. Com que estem a casa del senglar, la font 
rau espatllada amb els dos brocs secs, tot i haver estat 
arranjada per la nostra associació fa pocs anys. L’aigua 
de la font alimenta la bassa del Cànem, “jacuzzi” de 
fang per aquestes bestioles. De la font s’enlaira el camí 
del Pujant Nou cap a la Casa de Raspat i el Santuari de 
Finestres. Nosaltres sortim de pla i al cap de poc tornem 
a creuar Clot Mal i ens enlairem. Observem que el grèvol 
és força abundant, sobretot on predomina el faig, ja que el 
paraigües que forma el seu fullam no deixa passar gaire 
claror i selecciona les plantes del sotabosc.
 Aviat trenquem a la dreta i deixem la cloterada 
de les Canals. Si seguíssim recte, amunt, resseguint la 
torrentera de la dreta (el rec de les Coves) per un viarany 
poc trepitjat, passaríem per la font de les Hortes i per les 
pedres de l’enrunada Casa de les Canals i enllaçaríem 
amb el camí de les Pedres dels Mocadors a tocar del 
coll de la Palomera. Costa d’imaginar que en aquest 
espai tan encofurnat i amb un desnivell notable s’hi fes la 
vida una família, amb el conreu de les petites feixes que 
s’escalonen a banda i banda del torrent. Poder disposar 
d’aigua tot l’any devia ser el reclam del paratge. I només 
estem parlant d’uns 70 anys enrere.
 Pugem per un camí que s’encara cap a llevant 
o solixent. Quan anem a traspassar el caire de les 
Barraques, a la nostra dreta i per sota d’un petit penyal, 
es troba la bauma dels Teixons. 

        Teixó

 Els caus dels teixons, com el de les guilles, estaven 
molt controlats. Era el dolent de la pel·lícula (encara avui 
dia ho és per als hortolans) i se’l perseguia sense treva. Si 
era enxampat tenia mala fi, i en èpoques de gana acabava 
guisat al plat de la taula. Aquí el corriol es converteix en 
una vella pista de desemboscar i anem més de pla en 
flanquejar el caire.
 Just abans de revoltar una petita torrentera 
trenquem a l’esquerra i passem per dins de la bauma del 
Picapedrer. Diuen que s’hi aixoplugava un pobre home 
que era hàbil picant pedra. També en deien la bauma del 
Pobre dels Martells.
 El camí ens fa resseguir la paret i poques passes 
més enllà entrem a dins el torrent, normalment sec. La 
font dels Saiols és un biot aparedat al marge esquerre del 
torrent format per les dues torrenteres que drenen el serrat 
del Roure, llastimosament seca des de fa anys. Una data 
en el biot ens fa retrocedir a “Enero 1936”.

6



 Continuem pujant ràpidament passant primer 
entre boixos, sempre cercant espais humits, i més amunt 
entre parets fornides de plantes d’orella d’ós i per sota 
d’una roca que plana damunt els nostres caps. 

              L’Estretulany

 Un pas estret, l’Estretulany o també dit la Roca 
Grossa, ens fa sortir als camps oberts que s’estenen als 
peus de les runes dels Saiols. Caminant de pla i poc més 
enllà de la casa, obviem una pista pedregosa que s’enfila 
a trobar la pista que uneix Mieres i Sant Aniol, a l’alçada 
del Serrador, on costa de veure les quatre pedres que 
resten de la casa. Ja altre cop al Pla Gran dels Saiols, 
desfem camí fins el collet de Pedres Picades.

Mieres, 14 d’octubre de 2012

     

                                          

  

Caminant pel Quarter de Ponent
de Mieres

 Situats a la Plaça Major de Mieres, comencem a 
caminar pel Carrer Nou. Aquest carrer, fins per allà el 1955, 
era la principal via d’accés cap a la serra de Finestres, des 
del nucli de Mieres, i era de l’amplada justa d’un carro. A 
finals dels cinquanta i per encàrrec de l’Ajuntament, els de 
Cal Nin, pare i fill, van anar rebaixant el marge dels camps 
del davant de les cases per eixamplar el camí. Observem 
que a la majoria de les portes encara conserven un 
bramador (una fusta travessera) per evitar que l’aigua del 
riu els entrés a dins, quan aquest sortia de mare. 
 Poc després de deixar la darrera casa del carrer, 

trenquem a la dreta per creuar el Merdançà per la palanca 
d’en Marcé. Al poc passem per davant de la font d’en 
Marcé, en el marge dret de l’humil torrent de Pinsac, 
afluent del Merdançà. El dipòsit de la font sol tenir aigua, 
però no raja.

     Font de Can Marcé

 Quan passem per sota de Ca l’Aulina afluïm a 
l’asfaltada carretera de Mieres a Finestres. Girem a la dreta 
i al cap de poques passes ho fem a l’esquerra, per pujar 
per una altra carretereta que ens torna a encarar altre cop 
cap a ponent. Davant nostre, a l’horitzó, s’aixeca la roca 
de Migdia, on es distingeix bé un pany de paret pintat de 
blanc, visible des de tota la vall, que feia de rellotge solar 
i marcava el migdia als bosquetans i camperols quan no 
era habitual dur rellotge en hores de treball.
 Una estona després de passar la desviació cap 
a Falgars (dreta), deixem la carretereta i trenquem a la 
dreta pel primer camí de terra. És l’entrada de vehicles 
per anar a Caçallebres. Ara caminem direcció a la visible 
casa de Falgars, però quan som a prop d’un magatzem 
agrícola girem a l’esquerra i passem per sota del cobert.  
Recuperem altre cop la direcció a ponent.
 Al davant veiem dues cases, per l’esquerra del 
camí destaca la blancor de Can Blanc i, per la dreta i al 
mig dels arbres, Caçallebres.

 Creuem el rec de la Casica, aigües amunt després 
que aquest es congriï amb el de Caçallebres i que, a més, 
li prengui el nom. Un mateix torrent pot tenir diversos 
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noms, segons el paratge per on passa. A partir d’aquí el 
camí es redreça. A unes desenes de metres passada la 
primera corba, trenquem a l’esquerra pel primer corriol 
que trobem, per evitar de passar pel mig de la casa de 
Caçallebres. La sendera, precària, giravolta força, però 
trepitjada pels cavalls de Falgars no és perdedora. Pocs 
minuts més tard recuperem un camí vell, un xic més ample 
i més fressat. Continuem pujant, travessem diverses 
petites torrenteres i sortim a la pista de terra que puja 
a Collveí, que era el principal camí per anar de Mieres 
cap a Santa Pau i que passa per la Casica de l’Obrador. 
L’agafem cap a la dreta, de pujada. Quan passem pel 
costat dels camps treballats de la propera casa de Collveí, 
recentment recuperats, disposem d’una bona vista sobre 
la vall de Mieres. Al fons de tot tanca l’horitzó la serra de 
Rodes (a la seva vessant de llevant s’aixeca el mil·lenari 
monestir de Sant Pere). Una punxa al mig d’una serra que 
separa Mieres de Banyoles és l’ermita de Sant Patllari i, a 
la dreta -i dominant per la seva alçada-, tenim Puig Sou, el 
punt més alt de la muntanya de Rocacorba i inconfusible 
per la munió d’antenes de comunicacions.
 Al cap d’una hora de caminada una portellera 
de ferro ens fita la collada de Collveí. Per aquesta zona 
afloren diversos fòssils. Un cop creuada la portellera, 
pugem per la primera pista de l’esquerra. Abans, però, 
podem seguir recte una estona per fruir de les muntanyes 
pirinenques, si el dia és ben clar.
 Uns quinze minuts més i quan el camí remunta 
una curta baixada, deixem la pista de terra i trenquem a 
l’esquerra per un corriol. Som en el collet de la Devesa. 
El camí que puja pel caire ens conduiria cap al santuari de 
Finestres, nosaltres baixem per la vessant de solei, per 
corriol ben fressat.

            Font de l’Arbre

 Una petita plaçoleta amb un forat amb broc de 
pedra en el marge és el que queda de la font de l’Arbre, 
normalment seca tot l’any. Per aquest paratge hi arrelen 
diversos castanyers. Les seves fulles allargades i les 
pellofes punxegudes de les castanyes ens acompanyen 
durant una estona. El fort pendent finalitza quan el camí 
regira a tocar el rec de la Casica. A partir d’aquí gairebé 
planegem. Més endavant les restes d’una mànega i un 
dipòsit en desús ens assenyalen la situació de la font dels 
Pobres. El nom fa referència al fet que en aquesta font hi 
feien parada i s’hi arraulien els rodamóns, que voltaven 
entre Olot i Mieres. Ara normalment està seca, però no 
fa gaires anys la seva aigua proveïa els estadants de la 
propera casa de la Casica de l’Obrador.
 El camí finalitza en la pista de terra a Collveí, just 
al davant de la Casica de l’Obrador.  Anem de baixada i 

quan trobem els senyals de la xarxa d’Itineraris Saludables, 
de l’Ajuntament de Mieres, els seguim a la dreta per una 
pista de terra més estreta i herbada que la de Collveí.
 La mateixa senyalització ens fa deixar, poc més enllà, 
la pista i ens fa trencar cap a migdia per un corriol ample, que 
és tot el que queda d’una vella pista de desforestar. Després 
de creuar un filat elèctric (compte de deixar els fils com els 
trobem) passem per la font de l’Abeurador, al mig del rec 
de la Font, que més endavant se l’anomena rec de Pinsac 
i que sol tenir normalment el bassi ple d’aigua.

            Font de l’Abeurador

 En menys de dues hores ens hem situat a les 
envistes d’Ombravella (la gent gran de Mieres segueix 
anomenant-la Burvella), masia singular avui dedicada al 
negoci del turisme rural. A destacar positivament la feinada 
que fan recuperant les boscoses feixes dels quintars que 
envolten la casa. Per no passar pel mig la rodegem pel 
costat de les Vernedes, el barranquet que separa les 
cases d’Ombravella i Can Mas. Aquesta fonda torrentera 
recull molta aigua de l’abundosa font de l’Om, a prop de 
Can Mas.
 Situats en el camí de cotxes d’accés a Ombravella, 
el seguim de baixada. Aviat caminarem per bona carretera 
asfaltada.
 Quan passem per sota de Pinsac (avui dia casa 
de colònies) creuem el rec de la Font i sortim del bosc. 
Ara caminarem enmig de camps ben cuidats i treballats, 
per on serpenteja la filera d’arbres que fiten el torrent. 
Guanyem el camí a la Casica de l’Obrador i a Collveí, i 
seguim baixant. Al poc retrobem el camí per on hem pujat 
a l’anada i, a partir d’aquest punt, anirem desfent camí.
 A la paret de Ca l’Aulina hi ha col•locada una 
desgastada placa on llegim “Cuartel de Poniente”. Aquí 
la paraula cuartel no té cap connotació militar. Abans els 
pobles i ciutats estaven dividits en quatre parts o quarters: 
llevant, migdia, ponent i nord.
 Després de tornar a passar per la palanca d’en 
Marcé i pel Carrer Nou, en unes dues hores i mitja tornem 
a ser altre cop a la Plaça Major.

Mieres, 13 de gener de 2013

                                       

Puig de Capell

 Som en els camps de Ca l’Ermità, per davant de 
la porta d’entrada de l’ermita de Santa Maria del Freixe. 
El paratge atrau per la seva gràcia i equilibri. 
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      Ermita del Freixe

 L’ermita, els prats de pastura i les muntanyes 
retallades al fons (cingle d’Aiats, santuari de Cabrera, 
entre d’altres) et tempten de quedar-t’hi una bona estona. 
Per aquí passen els itineraris núm. 1, 2, 3 i 4 de la 
Xarxa de Senders de Mieres (a la web de l’Ajuntament 
de Mieres i a la dels Amics de la Serra de Finestres hi 
trobareu la descripció detallada). Marxem, de pujada, pel 
camí rodat d’accés a l’ermita. Al moment passem entre 
l’ermita i les runes de Ca l’Ermità, també anomenada la 
Rectoria. Menys d’un minut de caminar i trenquem per la 
primera pista de terra que trobem a la dreta, que està un 
xic herbada. Creuem el Joncaret, un conjunt de feixes 
que abans es cultivaven. Pugem lleugerament fins a una 
bifurcació de pistes. Anem cap a la dreta. Si seguíssim per 
l’esquerra passaríem a prop de Can Serra i podríem optar 
per baixar cap a Mieres o anar cap al collet de Bastarra. 
 Passem per davant de les runes del Verdaguer. 
Pel seu volum i extensió deduïm que havia estat una gran 
casa senyorial. Just passada la casa trenquem a l’esquerra 
per una pista que s’enfila moderadament. Si seguíssim 
recte faríem via cap a Can Bac i a l’ermita de Bustins. És 
el camí per on tornarem.

 La pujada finalitza quan embranquem amb la 
pista que hem comentat abans i que prové de Can Serra. 
Caminem planejant ben encarats cap a migdia-llevant.
 Quan portem un quart d’hora trepitgem un terra 
argilós vermellós. Som a Terres Vermelles. Per sota 
nostre molt tapades per la bardissa queden les restes de 
la Teuleria. I és que era habitual que cada casa important 
tingués la seva teuleria o fàbrica, on es fes el material 
que calia per aixecar i reformar la casa. Segles enrere el 
transport de mercaderia, en aquest cas teules i rajoles, 
era car, lent i complicat. 
 El camí puja fort i fa un parell de regirades 
separades per un tram recte. A la primera obviem una 
pista herbada que marxa, cap a ponent. Al cap d’uns tres 
minuts, a la segona corba pronunciada trenquem a la dreta 
per una vella pista de desemboscar. Quatre minuts més i 
quan la pista es fa impracticable, trenquem a la dreta per 
un corriol, que al moment ens fa entrar a dins de fageda i 
deixem enrere les bardisses que ens incomodaven.
 Lliures dels arítjols, gaudim d’aquest tram de 
camí. Aviat creuem una plaça carbonera. El faig igual que 
l’aulina es carbonava i, tot i que donava un carbó menys 
valorat, també és comercialitzava.

         
         Faig                                             Trèmol
  

 Un sotabosc marró de fulles seques, la verdor 
esclatant de les falgueres i de les molses, i un silenci 
sorollós fan que sigui una delícia passejar per aquest 
indret. En el sotabosc de la fageda predomina el grèvol. 
La poca claror que deixa passar el paraigües del fullam 
del faig motiva que poques plantes hi puguin fer vida.
 Per poca estona veiem retallats a l’horitzó el turó del 
Castell de Finestres i el cingle de la Roca de Migdia. Després 
de creuar el rec Gros o de la Font del Verdaguer, el corriol 
aflueix a una pista de desemboscar i la seguim, pocs metres, 
a l’esquerra per tornar a enfilar-nos amunt gairebé sense 
camí, marxant per traces de cabirols i senglars. L’objectiu 
és pujar recte fins trobar una segona pista. La creuem i 
recuperem el vell i bonic corriol. Quan deixem el bac i ens 
acostem a solell, al caire de la Font, recuperem l’aulinar.
 Encalcem una tercera pista de terra. La seguim 
cap a l’esquerra i, quan se’ns acaba als pocs metres, ens 
enfilem per una traça, que en menys de dos minuts ens 
deixa en un camí travesser més ample. 
 Cap a la dreta serà per on baixarem a la tornada. 
Ara anem cap a l’esquerra i, en menys d’un minut, un 
pilonet de pedres ens indica on hauríem d’enfilar-nos al 
marge per anar a veure l’Aulina Rodona. De moment no 
ens hi enfilem pas, continuem recte pel camí ample. A 
poques passes trobem un pi ben refregat pel senglar. La 
reïna és un bon remei per foragitar els seus paràsits, però 
de vegades pot arribar a matar l’arbre.
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 Pocs minuts més tard en una bifurcació de camins 
obviem les dues pistes de la dreta (la de més a la dreta 
i que baixa ens encaminaria cap al collet de Bastarra i a 
Bustins) i pugem per la de l’esquerra que és més estreta. 
Uns metres més i el camí es torna a separar. Ara enfilem pel 
de la dreta, guanyem alçada suaument i anem flanquejant 
la muntanya per la vessant de tramuntana.
 En menys de tres quarts d’hora de caminada, 
assolim l’arbrat Puig de Capell.   Amb els seus 875 metres 
d’alçada és el cim més alt del municipi de Mieres. Un forat 
en els arbres encarat a solixent, talment una finestra, ens 
permet veure als nostres peus el petit nucli de cases del 
veïnat de Ruïtlles, la de Collferrer al mig de la collada que 
separa la vall de Mieres de la de Falgons, Montfalgó per 
damunt de Collferrer i, al fons, la plana empordanesa i la 
serra de Verdera, que s’enfonsa en el mar. Bastarra és la 
casa més propera a nosaltres, a la dreta de la finestra i 
mig amagada pels arbres.
 En Pere de Can Minguet explicava que un dia havia 
vist un ós per aquesta muntanya. Tenia bestiar per la zona 
del collet de Bastarra i va veure un gros animal fosc, més 
corpulent que una vaca, i que bramava d’una manera que 
ell no havia sentit mai. I deia que era un ós. Tot i que podia 
haver-ho estat (no seria el primer cas d’un ós escapat d’un 
circ ambulant), consultat amb naturalistes, sembla més 
probable que topés amb un cérvol d’algun acotat de caça. 
En l’època de zel bramen de manera peculiar i se senten 
de molt lluny.  

           Aulina Rodona

 Desfem camí fins a la fita de pedres que ens 
marca l’accés a l’Aulina Rodona o 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 fa 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.

 Continuem pel camí travesser. Deixem a la dreta 
la traça per on hem pujat i anem baixant pausadament tot 
flanquejant el caire de Can Bac, que fa de partió entre 
els termes municipals de Mieres i de Sant Aniol. El nostre 
camí fita el faig que no sol arribar a guanyar el caire, més 
ventat i més sec. 
 A uns deu minuts d’haver deixat l’Aulina Rodona, 
i quan el camí per on anem s’embardissa força, trenquem 
a l’esquerra (hi ha una fita de pedres) i entrem a dins d’un 
bosc d’aulines, seguint una traça que baixa serpentejant 
sense perdre la direcció de ponent. En menys de cinc 
minuts, la traça ens aboca a la carretereta de terra que 
enllaça l’ermita de Bustins amb la del Freixe.
 Anem cap a la dreta i en pocs 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.
 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 són gairebé tot el que resta sencer d’aquesta casa. 
Flocs d’avellaners ja fa desenes d’anys que envaeixen les 
feixes més properes.
 Continuem caminant en direcció al Freixe. Uns 
metres enllà i, per damunt del camí, 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 solell 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.
 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 que es fa mirar, el rec Gros o rec de la Font del 
Verdaguer (a uns quinze minuts de Can Bac). A la dreta del 
camí i sense rajar trobem el forat de 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.

       
  Auró Blanc          Auró Negre              Blada

 Ara caminem de pujada per sota del pla de 
la Font. Al moment deixem la baga per entrar a solell i 
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passem pels primers camps del quintars que envolten el 
Verdaguer. Apareixen la ginesta, ginebres, l’arboç i un altre 
pi ben pelat pel fregadís del senglar. Retrobem el camí de 
l’anada en una bifurcació de camins. A la seva vertical i 
unes feixes sota nostre hi havia la bassa del Verdaguer. 
I a partir d’aquí, desfem camí fins a l’ermita del Freixe, 
tornant a passar altre cop per davant de la casa del 
Verdaguer (haurem caminat, una hora i mitja).

Mieres, 17 de febrer de 2013 

                                        

Colitzar i la serra d’en Coll

 A l’Hostal Nou (actualment Collboni), com el seu 
nom indica, feien d’hostalers al peu de l’antiga carretera 
d’Olot a Banyoles, que en aquell temps no passava per 
Mieres. Del mateix hostal es desprenia el branc secundari 
per anar al poble i recuperar la carretera a Banyoles a 
l’alçada de Can Canal.
 De Collboni, per camí carreter ens encarem cap a 
ponent i baixem a creuar el torrent del Pont d’en Carlina. 
Poc després ho fem amb el rec de la Font de Can Roure, 
de cabal més minso que l’anterior. En ser davant de Can 
Roure deixem el camí ample i trenquem a l’esquerra per 
una petita sendera, que ens adreça a tocar el rec de la 
Font de Can Roure, i ens enfilem pel seu marge esquerre. 
Paulatinament ens anem separant del torrent, que regira 
cap a ponent, i entrem en una pistota de desemboscar. 
Ens adrecem més cap a ponent tot pujant pel serrat de 
Boies. Quasi bé fins al collet resseguim un filat elèctric per 
al bestiar. Més o menys caminem pel traçat de la Carretera 
Vella.
 Després, passem pel damunt del clot dels 
Aurons, en creuar un petit afluent del rec de Colitzar, 
també anomenat rec del Regadiu.
 En menys de vint-i-cinc minuts trepitgem el coll 
de Colitzar. A menys d’un minut a la nostra dreta, paga la 
pena d’anar a veure el forn de Colitzar. 

             Forn de Colitzar

 S’hi feia ciment, però ja en els anys quaranta del 
segle passat no funcionava. Sembla que el material es treia 
d’una pedrera que no era gaire lluny, a l’altre costat de la 
carretera d’Olot. La volta del forn es conserva força bé.
 La pista de sota el forn, senyalitzada amb les 
marques grogues de la xarxa de senders d’Itinerannia, 
és el camí de les Cases i ens baixaria cap a Can Coll de 
Dalt i a Can Coll de Baix, per on passarem a la tornada.Tot 
deixant el coll a la nostra esquena, cal que ens enfilem per 
la tercera pista, que ens encara cap a tramuntana-migdia.
 Cal anar sempre per la pista principal obviant tots 
els trencalls que s’enfilen per la nostra esquerra. El darrer 
trencall, abans que el nostre camí s’acabi en una plaçoleta, 
ens enfilaria en pocs minuts al collet de les Cabres i al 
serrat de les Cabres (518 metres d’altitud), sostre de la 
serra d’en Coll i que no farem per no allargar massa la 
sortida i per l’espessor del sotabosc del tram final.
 De la plaçoleta, on la pista fineix, continua una 
sendera que s’enfila de biaix fins guanyar el fil de la 
serra d’en Coll (40 minuts). S’han acabat els pendents 
pronunciats i ara el camí planeja força i ja no haurem de 
suar més en cap pujada feixuga. Mantenim la mateixa 
direcció que dúiem.
 Els camins careners són amables de fer i més quan 
tenim el plaer de trobar un espai lliure de vegetació que 
ens permet fruir del paisatge. Tres minuts de passejada 
suau i un bon mirador sobre la vall de Mieres ens convida 
a aturar-nos-hi una estona.
 Ja encantats amb la vista, si fem una escombrada 
d’esquerra a dreta, localitzem bé el conjunt d’edificis del 
santuari del Collell i, darrera seu, el collet de Guixeres; 
a continuació del collet s’estén la serra de Can Ginestar, 
el tall de la carretera d’Olot a Banyoles i l’ermita de Sant 
Patllari; continuant pel perfil de la serra són ben visibles les 
antenes i repetidors de comunicacions que fiten Puigsou, 
sostre de la muntanya de Rocacorba; segueixen els turons 
de Montner, el Llebrera i puig de Capell. Aquest darrer 
porta d’entrada de la serra de Finestres. Després, tancant 
la panoràmica per l’extrem ponentí, s’aixeca el rocallós 
turó del Castell i, finalment, el més robust Puigsallança. 
Enfilerats darrera el nucli de Mieres, tenim Montfalgó 
i Golany; al capdamunt de la vall de Mieres, on el verd 
clar dels camps dóna pas al verd més fosc de les aulines, 
albirem el petit veïnat de Ruïtlles.

           “Llenties o Dinerets”
 Traiem la mirada del paisatge i la posem en el 
terra que trepitgem. Estem al damunt d’unes pedretes 
arrodonides i aplanades: són els petits fòssils nummulites 
i assilines, popularment anomenats “llenties o dinerets”, 
que formen la roca calcària nummulítica, més coneguda 

11



com a pedra de Girona. Els nummulites tenen forma de 
llentia i fan de 3-4 mm a més d’un centímetre de diàmetre. 
Les assilines són més grans i aplanades, solen fer entre 
1 i 2 cm. Les escales de la catedral de Girona són fetes 
d’aquest material. La seva presència és força abundant en 
aquestes serralades transversals.
 Reprendrem la caminada pel caire de la serra d’en 
Coll, al poc passem pel collet del Terme.

 A l’esquerra del camí trobem tres pedres 
termeneres, cada una amb la seva lletra gravada: S de 
Sallent, M de Mieres i T del Torn. Aquí conflueixen aquests 
tres municipis (per anys el Sallent no estava annexionat a 
Santa Pau, ni el Torn a Sant Ferriol). Els tres pobles han 
sofert una davallada important d’habitants en les darreres 
dècades. A l’any 1931 sumaven uns 1.600 habitants (270, 
1.100 i 230) i actualment no arriben a 450 (52, 335 i 60).
 Més endavant una altra atalaia ens permet tornar 
a gaudir del paisatge. Carena enllà passem pel costat d’un 
forat rodó en el terra que podria ser una sútia o també 
dit clotxa. Era una altra manera de fer carbó, carbonet 
en deien, de les rabasses o branquetes que eren massa 
petites per posar en una pila de carbó. També s’anomenava 
carbó de ferrer. Es feia un forat al terra, s’omplia amb les 
branques i es tapava de terra. El corriol carener finalitza 
en arribar al repetidor de telecomunicacions recentment 
instal•lat. Ara ens espera una còmoda i ràpida baixada per 
pista de terra fins a trobar la carretera del Torn al Sallent. 
Ja situats en l’asfalt anem cap a la dreta i al moment som 
al peu d’aquest bonic i petit veïnat del Torn (1 hora 30 
minuts). Situat a la riba dreta del riu Ser és el principal 
nucli de població del disgregat municipi de Sant Ferriol.

               El Torn

 Continuem per la carretera, direcció a Mieres, fins 
trobar el trencall cap a Can Riera i on retrobem els senyals 
d’Itinerannia. Entrem en el camí de terra i caminem per 
un espai agradable, podríem dir equilibrat i gairebé 
bucòlic, amb els camps que encara es treballen i el bestiar 
pasturant per l’entorn.

 Anem remuntant direcció Colitzar i passem pel 
costat de Can Riera, Can Pipa, Can Coll de Baix i Can 
Coll de Dalt. Més allunyades ens queden la Collella 
(també se li havia dit el Molinot) i el Casot. Entre els dos 
Can Colls creuem el rec del Pou. Aquest encara resta 
dempeus a la nostra dreta i mig tapat pel barder.
 A part del cos de l’edifici principal, Can Coll de 
Dalt estava voltada per la cabanya del Boll, la cabanya 
de Baix i la Cabanya Grossa. Obviem la pista principal, 
el camí de les Cases, que puja fins a Colitzar. Nosaltres 
voregem Can Coll de Dalt i baixem per un camí de tractor 
que ens fa passar per sota la casa i baixar mandrosament, 
pel quintar de Can Coll, farcit de feixes i camps, fins 
encalçar el rec del Pou, que més avall creuarem i que fa 
de partió entre els quintars dels dos Can Coll. Els masovers 
de feina en devien tenir tot l’any, ja que de feixes i camps 
no els en mancaven pas: feixa dels Pallers, del Codonyer, 
de la Casa, el Camp Gran, feixa de l’Olivera del Metge, del 
Lledoner, de les Dues Besses, del Carbasser, de la Trèfola, 
de les Tres Besses... Com si fos l’entramat de carrers del 
casc antic d’un poble, cada pam de terreny tenia un nom. 
Tot baixant pel quintar anem pel Camí Estret i passem pel 
costat del Pataquer, on s’hi apilaven els rocs trets dels 
camps.
 Un cop creuat el rec del Pou anirem baixant fins 
a trobar el rec de Mas Pinós, on la pista regira a la dreta i 
el traspassem en el paratge conegut com a Mal Barranc. 
Era un espai fangós, de mal passar en èpoques de pluja. 
En el barranquet coincideixen el rec de Mas Pinós (fruit 
de congriar-se el rec del Pou amb el rec del Regadiu) i una 
senzilla torrentera anomenada el Barranc.

 
Sota mateix del camí, dins d’una crella o esquerda, hi 
brollava la Deu. La font va desaparèixer en l’eixamplament 
del camí carreter actual. Remuntat el Mal Barranc afluïm 
al camí d’accés a Mas Pinós. Anem cap a la dreta, ara 
per bon camí; i passem per davant de Can Roure, on 
recuperem el camí de l’anada. Tan sols ens queda desfer 
el camí fins situar-nos altre cop a Collboni (2 hores 45 
minuts).

Mieres, 2 de juny de 2013
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Iª Mostra Literària de Mieres

 El Grup de Lectura de Mieres va néixer a prin-
cipis de l'any 2012 amb el propòsit de fomentar la lec-
tura i l'esperit crític entre els habitants del municipi. Des 
d'aleshores ens hem anat trobant -un cop cada mes o mes 
i mig- per a comentar el llibre que amb anterioritat havíem 
triat. En finalitzar cada sessió, escollim un nou llibre per a 
comentar. Entre els llibres que hem comentat hi ha L'avi 
de 100 anys que es va escapar per la finestra  de Jo-
nas Jonasson; El país de las mujeres de Gioconda Belli; 
Buda en el ático de Julie Otsuka; Trenta mil pessetes per 
un home de Francisco Candel; L'home que fou dijous de 
Chesterton, Viatge d'hivern de Jaume Cabré o La felicidad 
de los ogros  de Daniel Pennac, entre d'altres.
 Des d'aquí convidem, a tothom qui vulgui, a sumar-
se a aquest grup a apropar-se a la biblioteca per saber el 
llibre que estem llegint i la data de la propera reunió.

 Aquest any 2013 va sorgir la idea de fer una 
mostra literària adreçada a la gent de Mieres. Així varem 
convocar la 1a. Mostra Literària, oberta a tothom que hi 
volgués escriure i on s'hi podien presentar relats curts, 
contes i poesia. Els texts estaven dividits en dues catego-
ries: infantils i adults. En aquesta primera mostra hi varen 
participar 11 persones (7 nenes i nens i 4 adults), amb un 
total de 18 treballs literaris. Per la diada de Sant Jordi es 
varen llegir alguns dels contes i relats presentats i es va 
entregar a cada participant un llibret amb tots els relats 
publicats.
 Com que aquesta iniciativa ha tingut bona aco-
llida, esperem poder tornar a repetir-la l'any que ve, amb 
més participants i més relats.

Grup de Lectura de Mieres

 A continuació publiquem una mostra dels diversos 
treballs presentats: dos del grup de nens i nenes i dos del 
grup dels adults.
 El criteri a l’hora de publicar-los ha estat el de 
mantenir intacte la forma de presentació de cada escrit.

El carament de l’Oriol

Hi havia una vegada una avia que es deia Enriqueta, un 
bon dia va convidar el seu net Oriol a casa seva i li va fer 
un caramel, quan li estava a punt de donar li va dir:
-Oriolet fill meu, això per tu maco. I desprès d’ aquestes 
paraules li va donar, el nen molt emocionat  se’l va guardar 
a la butxaca  i tots dos van anar a dormir. 
L’ endemà van esmorzar i els pares de l’Oriol, en Jordi i la 
Maria,  van anar a dinar a casa de l’Enriqueta, quan era 
hora de marxar el nen i l’ avia  es van acomiadar, l’ avia li 
va dir- adéu maco que tu passis pipa maco. I el nen li va 
dir- adéu avia adéu. I amb això van marxar.
Quan van arribar a casa l’Oriol li va dir a la  Maria,- mama 
em puc menjar el caramel ? I la Maria li va dir- si escalar 
que si!!! Quan el nen es va domar compte que no hi era es 
va posar molt trist iva pensar –pobra avia  segur  que li a 
costat molt fer-lo i jo el perdo i es va posar a plorar. 
Us deveu preguntar on estava el caramel, dons escolteu, 
quan el Jordi i la Maria van arribar van aparcar el cotxe a 
un pàrquing al davant de la casa de l’Enriqueta i allí se li 
va caure. Un nen el va trobar i li va agradar tant que se’l 
va quedar, però l’avia tenia un secret, era que podia fer 
reviure qualsevol cosa, fins el menjar, armaris i joguines i 
molt, però molt més i doncs aquell caramel també. 
I el caramel en veure que no estava on l’ avia li havia dit 
que es quedés es va escapar però en saltar de la má del 
nen es va caure a les clavegueres, i clar les rates van 
pensar el mateix que el nen que el va trobar, que per cert 
es deia Martí, i se’l van quedar i li van portar a la reina i li 
van dir:
-oh gran reina mireu quina preciositat, la reina molt enfa-
dada perquè mai li deien preciositat el va fer tirar el carrer 
i totes les rates ben tristes el van deixar al carrer i sabeu 
qui el va trobar dons l’avia Enriqueta i vet aquí un gos vet 
aquí un gat aquet conte s’ha acabat.  

Noa Bernal 

            

El somni

Hi havia una nena que es deia  Andrea. L’Andrea estava 
molt nerviosa perquè només faltava un dia per celebrar 
el seu aniversari. Feia quatre anys. Se’n va anar a dormir 
molt d’hora per poder-se aixecar aviat i preparar-ho tot. 
Mentre dormia va tenir un somni molt interessant. Va so-
miar que la seva amiga Lia li regalava una capseta molt 
maca amb pols màgica que feia volar. 
- Vull volar cap a Mart!
I es va començar enlairar tant i tant ràpid que no podia ni 
respirar !
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Un cop a Mart va veure uns animalons molt estranys que 
tenien una cua molt llarga i cargolada, quatre ulls i eren de 
color verd. Un d’ells va sortir del seu cau i la va rebre. Era 
molt simpàtic i li va dir que si volia entrar a veure el seu cau 
i així coneixeria on dinaven, on dormien, on guardaven les 
cries i coneixeria la resta de la seva família. Hi va entrar i 
tot era molt estrany: la taula flotava, les cries eren petites 
com la seva ungla, menjaven uns bitxos que semblaven 
formigues. Era molt divertit. De cop i volta es va despertar 
i va anar a preparar totes les coses de la festa. Quan ja ho 
tenien tot preparat van començar a arribar els convidats. 
La Lia li va fer un regal: un extraterrestre de peluix de color 
verd amb quatre ulls i una cua molt llarga cargolada.
- oooooh! Com el del meu somni!
Quan ja hi era tothom van fer una festa molt i molt diverti-
da. S’ho van passar pipa!
Ja s’ha fet de nit i l’Andrea se’n va a dormir amb 
l’extraterrestre. A veure si te nous somnis tant xulos com 
aquest!

Fi
Alba Masià de Pablo                                     

Les víctimes de la comunicació

Avui ha caigut la primera víctima social de la comunicació 
digital.
Ha perdut la parla oral.
Es comunica sense dificultats amb missatges escrits, és 
a dir, no ha perdut la capacitat de comunicar-se. Però ha 
perdut la capacitat d’expressar-se amb el seu cos.
És un ésser que no defuig la companyia.
Tampoc sembla notar-la.
Entén el que se li parla, cosa que sembla indicar que les 
seves capacitats auditives funcionen correctament, però 
com que tampoc dona mostres corporals emocionals, no 
sembla entendre més que les paraules, budes de significat 
sense una tonalitat de veu que indiqui la intenció de la per-
sona que parla, la modalitat de la frase, si és interrogació 
o exclamació, sorpresa o enuig. Arribem, doncs, a la con-
clusió que ha perdut la capacitat de percebre emocions.
Ignorem si n’experimenta. Si més no,exterioritza, però po-
dria sentir-les igualment.
De moment no es coneixen més membres d’aquesta nova 
espècie, sorgida de la “mort” de la capacitat de parla, el 
que en converteix, bàsicament, en l’espècie que som; 
però no descartem la possibilitat de pròximes “mutacions” 
en altres individus de la nostra espècie.

Pensem que, en el cas que mutessin membres del sexe 
oposat, no tindrien dificultats per reproduir-se ja que, co-
municar-se, al seu nivell inferior, ho poden fer. I l’instint de 
perpetuar l’espècie no té perquè haver-se vist alterat.
Si els seus hipotètics descendents adquiriran aquesta 
mutació ho desconeixem, però en elc as que així fos, un 
entorn familiar en el que no hi ha presència de parla, difi-
cultarien molt l’aprenentatge del menut.
Probablement la mutació si que passaria a la següent ge-
neració.
Serà aquesta nova espècie una amenaça? No ens queda-
rem quiets per descobrir-ho.

Arnau Nart

            

L’escombra de l’àvia
Des del seu llit sentia com el matrimoni discutia. Aixó era 
innusual i li va fer escoltar.
No podem anar-nos a ciutat i endur-nos a la Blanca. Prou 
hem fet per ella fins ara, des que va quedar orfa. Així par-
lava Teresa, la seva veïna que havia tingut cura d’ella feia 
mes de dos anys. Pensa, afagía, que no tindrem més que 
una habitació per nosaltres i el nen i, la Blanca ja te vuit 
anys. Si, deia l’Andreu, però tu creus que es una bona 
idea portar-la amb la seva avia. Mira que te fama de bruixa 
i viu sòla al mig de la muntanya, on ni els osos hi voldrien 
viure. Només l’he vista un sol cop i la seva presència em 
va fer venir una esgarrifança.
L’esgarrifança la va sentir la Blanca, en escoltar aquella 
converça. No es pas que la vida li fos fàcil al costat d’aquell 
matrimoni. El menjar esquasejava –pot ser d’aquí el motiu 
d’anar-se’n a ciutat- i la feina no parava. Ella havia aprés 
a llegir i escriure gràcies a una veïna que en sabia, perque 
no hi havia diners per anar a l’escola.
Però la decisió de la dona ja estava presa. L’endemà, 
un home que cada matí anava amb el carro i les mu-
les a buscar llenya del bosc, va rebre l’encàrrec de que 
l’acompanyés fins casa la seva avia.
El sol tot just il.lumniva i encara no deixava veure el seu 
disc càlid, quan enbolquellada amb un mocador i una go-
rra de llana, la varen acomodar al costat d’aquell home 
que malgrat la seva grandaria es movia àgilmente sobre el 
carro i manava amb seguretat les dues mules que tiraven 
del carro, ara buit. Li arribava la fortor de la suor de l’home 
i l’olor de la terra humida de la gebrada.
L’home se la mirà i feu un regany. No et pensis que 
t’acompanyarè fins casa la teva avia, tinc altra feina. Et 
deixaré en el camí que hi porta. Només hauràs de seguir-
lo fins arribar a casa seva. Aquesta hora, els senglars i els 
llops ja son a jóc i no hi ha perill.
El seu mon s’anava enfonsant i ja no li hauria estranyat 
que els llops que l’home esmentava, l’estessin esperant a 
n’el cami per a menjar-se-la.
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Però, sortosament, pel camí que era costerut i flanquejat 
d’immenses aulines i boixos, no l’esperava cap llop, no-
més la va creuar una serp que va fugir fent siga saga a 
amagar-se entre els matolls.
Una nova decepción, fins ara tot-hom havia parlat de casa 
de l’avia, però el que tenia al davant era poc mes que una 
barraca, tenia dos nivells, seguint el talús de la muntanya 
i la porta era mitg oberta.
Després d’una bona estona en la que va anar veient 
l’impresionant vegetació que envoltava la barraca i el po-
quet de clariana que hi havia al davant, es decidí a entrar 
després d’haver cridat un munt de vegades aquella parau-
la que se li feia tant extranya “avia”
Semblava que el silenci es feia mes intens, com a res-
posta a cada crit amb que pronunciava el nom. Dins era 
l’obscuritat. Enlluernada per la claror exterior, no va poder 
distingir res d’entrada. Només va percebre un moviment 
que la va esglaiar.
Va restar quieta, fins que es va acostumar a la foscor. 
Dues guspires  l’espiaven des de dalt d’uns esglaons que 
salvaven el desnivell. Es va sentir perduda. Però a mida 
que els iris dels seus ulls varen recuperar-se i li perme-
teren veur-hi, es va adonar que qui l’espiava era un gat 
negre, molt gros.

Va resseguir la barraca. La part baixa era l’equivalent a 
menjador i cuina, amb una taula i un banc de fusta. La cui-
na disposava només de fogons de carbó i una estufa de 
llenya. Estaven apagades, perà al costat hi havia un bon 
munt de llenya tallada.
Pels escalons on fins ara hi havia el gat –ara s’havia 
apartat- va pujar a un segon nivell. Hi havia una marfa-
ga –l’equivalent a un llit amb matalàs de pallofes de plan-
tes- i una zona atapaïda de pots de totes mides, plens –al 
menys era la seva aparença- d’unguents i extranys licors. 
Animelons dissecats, gripaus, potes de conill, serps… Va 
pensar que deien veitat els qui calificaven de bruixa a la 
seva avia.
Va passar tot el matí, però l’avia no apareixia. L’estómec 
li enviava missatges recordant-li que només havia menjat 
un tros de pa amb cansalada, de matinada. Va tornar a 
resseguir la barraca per veure que hi trobava que es po-
dés posar a la boca. Només va trobar un xic de formatge, 
que sense pensar-s’hi massa es va empassar amb gola-
fraria.
Mentre buscava li va extranyar veure arrenglerades  tres 
escombres, de diferentes mides. Eren fetes de bruc i no-
ves. No s’havien fet servir. Per qué tres? Sí. A més, tot 
estava tan brut. El gat negre, va inclinar el cap, en senyal 
de comprensió.
L’avia no tornava i s’apropava la nit. I allà dalt la nit no-
més s’il.luminava amb els estels i la mitja lluna, donant a 
l’entorn de la casa un aura de misteri.

Rendida i amb una gana que la turmentava, es deixà caure 
sobre la màrfaga i no tardà en entrar en un son profund.
En dixondir-se, es veié observada pel gat negre. Un raig 
de llum intentava passar per la finestre del costat de la 
porta. Unes micro boletes de pols dansaven en el raig, el 
gat s’hi atensà i va jugar uns instants amb elles. De l’avia 
ni rastre, i la gana es va fer sentir amb mes força que mai!. 
Va resseguir novament la cabana, peró no va trobar res 
per posar a la boca. Seguint el costum que li havia inculcat 
la Teresa, va agafar una escombra i va començar la ne-
teja de la casa. Va agafar la petita i va notar que era molt 
pesant i que no era fácil de passar-la. Després d’un petit 
descans, sortí a l’exterior i començà a escombrar la part 
del devant de la casa. Aleshores observà un extrany com-
portament de l’escombra, si ho sentiu bé: de l’escombra. 
Se li rebelava a les mans, feia com saltirons.

La va deixar a terra. El gat s’hi atensà i va montar al da-
munt. Li va semblar que l’escombra s’aixecava de terra. Va 
pensar que la gana li feia veure visions. El gat se li apropà  
i li va fregar el seu llom a les cames. Sense pensar-s’ho 
gaire, va imitar la positura del gat sobre l’escombre i, oh 
sorpresa!, aquesta es va posar obliqüa i tant bon punt ella 
si va arrepenjar, arrencar a volar suaument, enduent-se la 
Blanca i deixant el gat negre en un esguard enigmàtic. No 
puc descriure la sensación de Blanca quan els peus per-
deren terra i l’aire gèlid li colpejà el rostre. Una sensación 
barreja de por i llibertat, li va tancar l’estòmac i li obrí els 
pulmons en un crit de joia. L’escombra seguia volant, ara 
pel damunt dels arbres, ara coronant una muntanya, ara 
endinsant-se en una vall.
 De sobte, aquell extrany vehicle, s´inclinà i va descen-
dre suaument posant-se al costat d’uns arbres fruiters. Un 
gaix protestà, mentre s’enlairava, lluint les seves plomes 
de colors càlids. No cal dir que es va atipar de menjar 
pomes i cireres d’arbós i caquis i meduixes. Se’n ompli les 
dues botxaques, agraïnt interiormente el dia que la Teresa 
els hi va cosí, contra la seva voluntat.
L’escombra estava a terra immobil, però tant bon punt se li 
atensà i va posar les cames fent pont, tornà a enlairar-se 
en moviments tranquils i  la conduí a la cabana passant 
per paratges maravillosos. Ara, el podia valorar millor amb 
l’estómac ple. En arribar, l’escombra es va ordenar al cos-
tat de les seves germanes. Va passar el dia sense veure 
ningú, només una guineu que semblava que conexia qui 
habitava la casa i no es va fer extranya a la Blanca. El gat 
semblava no tenir-li cap por.
Així van passar uns dies anant i venint als fruiters, amb 
l’escombra màgica. Però es clar s’anava cansant de no-
més viure de fruita i un dia va treure la segona escombra, 
per veure que passava. El comportament de la segona va 
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ser semblant a la primera, però va prendre un altre direc-
ció. S’enlairà més i la va portar a uns prats d’alta muntan-
ya. Allà hi pasturaven ovelles i va poder beure llet, doncs 
a casa de l’Andreu i la Teresa havia aprés a munyir les 
cabres i les ovelles. També, els dies següents, se’n va em-
portar llet,  en un pot que s`endugué de casa, i va poder 
fer formatge.
Van passar mes dies, amb la  única companyia del gat ne-
gre, la guineu i una serp, que es veu també era coneguda 
de la casa.
Els somnis de la nit, eren com una repetició de les se-
ves vivències sobre les escombres. Les seves fantasies la 
duien a paisos desconeguts i conexia persones amables 
que li obrien les portes de casa seva i li oferien taules pa-
rades amb els mejars mes exquisits i variats.
Un matí, el gat l’esperava al costat de les escombres,  mes 
ben dit al costat de la única escombra, la mes llarga, que 
mai havia muntat.
Va dubtar. Tenia un presentiment de que aquella escom-
bra no era pas com les altres. Li donava un gran respecte. 
Però el gat negre va insistir i finalmente, la va treure a 
fora
I amb una certa recança si va col.locar al damunt. Ales-
hores, el gat va fer una cosa novedosa. Es va  plantificar 
al darrera de la Blanca, just en el moment que l’escombra 
iniciava l’ascens.  La cabana es va fer petita sota els seus 
peus i va tenir un altre presentiment, el de que no la tor-
naria a veure.
El ruta no va ser pas com les anteriors. El seu suport 
s’elevà per sobre dels nuvols. Glopades humides i rajos 
de sol càlids, s’alternaven, en un trajecte sense fí. 
Cap soroll estorbava el ràpid volar de l’escombra i els seus 
ocupants.

De sobte en l’horitzó aparagué la silueta de les torres 
d’un castell magestuós i just en aquell moment, un brunzit 
d’aire tallat li arribà a les orelles. Una altra sil.lueta: algú 
que montava igualment una escombra voladora...
De sorpresa en sorpresa, la seva escombra canvià de 
rumb i va seguir la que acabava d’apareixer. Aleshores va 
poder distingir qui la manava. Era un noi un xic mes gran 
que ella. Anava vestit amb teles que mai abans havia vist 
portades per ningú i tenia un rostre divertit i molt atractiu.
El joc de perseguir-se acabà quant les dues escombres 
varen aterrar al pati del castell, que havia albirat.
No se si explicar-vos el que seguéix, perque costa de 
creure, però el cert es que el castell era habitat pels pares 
del noi que va acompanyar a Blanca i que en veure que, 
no era només el seu fill qui tenia el privilegi de montar una 
escombra màgica, obsequi d’un mag, varen interessar-se 
per la Blanca. I, en saber, la seva disortada i extranya hi-
tòria, no varen dubtar un moment i la varen adoptar. 

Des d’aleshores viu en el castell i diuen que el gat 
negre, es va transformar en una velleta sabia i en-
cantadora, que era  l’avia de la Blanca i amb la qui 
de seguida es va entendre molt bé i a la que va es-
timar... i segueixen dient, malgrat que ningú ho sap 
de cert, que quan es van fer  grans la Blanca i el 
Princep –que bé que ho era- es varen casar. Jo, vull 
pensar que aquestes suposicions son certes. I vo-
saltres?

Alfons Serra

                              

ELS BELLS BOSCOS VELLS

 Pràcticament el 40% de Catalunya està cobert per 
bosc i en la demarcació de Girona (que és la més arbrada 
del país) aquesta xifra arriba al 55%. És a dir, actualment 
el bosc és l’ecosistema predominant en una gran part del 
territori català i també ho seria potencialment en més d’un 
80% del país si s’abandonés el paisatge a la seva evolució 
natural.

Evolució de la superfície forestal en l’àmbit del territori català

 Si prenem d’exemple la Garrotxa, que és la co-
marca catalana que presenta una major superfície de bos-
cos autòctons, aquest fet s’accentua encara més. El 75% 
d’aquesta és boscosa amb sectors com l’Alta Garrotxa on 
la superfície forestal s’incrementa fins al 95%. Ara bé, fins 
fa pocs anys, la gran majoria dels boscos del país han es-
tat sotmesos a una forta explotació humana que ha provo-
cat, en molts casos, que el bosc es trobi degradat o bé que 
presenti un grau de maduresa molt baix. En general, els 
boscos de la regió mediterrània han estat explotats durant 
segles i això ha fet que actualment existeixin pocs rodals 
que presentin un ecosistema evolucionat.

Els boscos vells

 El fet que hi hagi una manca de boscos primigenis no 
és exclusiu del nostre país. A escala mundial la destrucció dels 
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boscos vells s’ha produït, i es segueix produint, a un ritme 
exponencial. Només la destrucció de les jungles tropicals, 
dels ecosistemes terrestres més rics en biodiversitat, va 
assolir un ritme d’uns 17 milions d’hectàrees anuals.
 A escala europea, el 5% dels boscos es conside-
ren vells o poc alterats per la intervenció humana i en la 
regió mediterrània aquesta xifra és encara més reduïda. A 
Catalunya només el 0,3% de la superfície arbrada es con-
sidera madura i no queden boscos verges en tot el territori 
català.

           Fageda prematura del bac de Finestres

            La manca de boscos verges fa que aquestes mas-
ses forestals amb un grau de maduresa més elevat tinguin 
una gran importància, tant des del punt de vista de ser illes 
forestals amb característiques més o menys primàries, 
com per ser un ecosistema poc alterat i, per tant, que pot 
servir de referència per a la pràctica d’una gestió forestal 
sostenible sobre els altres boscos del territori.
 La inexistència de boscos vells i l’escassetat de 
boscos madurs en la regió mediterrània va motivar que 
l’any 2000 s’engegués un projecte de recerca sobre els 
boscos madurs a la comarca de la Garrotxa, a iniciativa 
del Parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb 
l’objectiu de conservar tant la biodiversitat dels boscos 
centenaris com també el valor immaterial que ens propor-
cionen quant a bellesa, equilibri, harmonia o, en definitiva, 
per la magnitud d’un ecosistema natural tan evolucionat.
 L’inventari de boscos madurs de la comarca de la 
Garrotxa (que va incloure una part del Ripollès i una altra 
de l’Alt Empordà corresponents a l’Alta Garrotxa) iniciat 
l’any 2000 va donar els seus fruits l’any 2008 amb la cata-
logació de 74 rodals considerats com els boscos més vells 
de la zona.
 El territori inventariat, amb una extensió territorial 
d’unes 110.000 ha, va permetre localitzar una sèrie de 
boscos amb característiques de boscos madurs la super-
fície dels quals era de 2.320 ha (menys del 2,5% de la 
superfície forestal).
 Els resultats es varen concretar a partir d’enquestes 
a pràctics i persones coneixedores dels boscos de la co-
marca. Les dades proporcionades per excursionistes, 
naturalistes, boscarols, caçadors, rematants, guardes... 

varen ser les que finalment permeteren la localització de 
cada rodal amb característiques de bosc madur.
 Per tal de facilitar el treball de camp i evitar el càl-
cul dels paràmetres de valoració en la primera visita al 
rodal, es va assignar una imatge fotogràfica a les diferents 
estructures forestals que definien els quatre tipus de bos-
cos a valorar (Clau fotogràfica de tipificació forestal).

Alzinar madur                  Fageda premadura

Fageda jove                      Alzinar degradat

 La imatge fotogràfica de l’estructura forestal va 
facilitar en una primera instància i d’una manera intuïtiva 
si el rodal de bosc podia ser considerat com un bosc amb 
possibilitats de ser inclòs en el catàleg o es tractava d’un 
bosc tipus “standard” i havia de ser descartat des de l’inici 
per la
seva inclusió.
 Un cop valorats els boscos prèviament seleccio-
nats, s’obtingueren 74 rodals amb característiques de 
boscos madurs i premadurs.
 En funció de l’espècie principal, aquests boscos 
es classificaren en 23 fagedes, 19 rouredes, 17 alzinars, 
10 caducifolis mixtos i 5 pinedes de rojalet.
De l’anàlisi d’aquesta fase del treball en va esdevenir 
el primer toc d’alerta ja que els rodals ocupats per bosc 
madur eren pocs i ocupaven una extensió molt reduïda. 
Menys d’un 2,5% de la superfície forestal de la comar-
ca estava formada per un bosc amb característiques de 
bosc primari.

Situació actual dels boscos madurs

 Pràcticament cinc anys després de l’elaboració 
del catàleg, es va efectuar un seguiment de l’estat de con-
servació dels boscos inventariats i els resultats es varen 
presentar en les Segones Jornades de Boscos Madurs 
(Santa Coloma de Farnés, 2013).
 Actualment (en el sector del Prepirineu oriental 
estudiat) la superfície que ocupen els boscos madurs que 
foren catalogats l’any 2008 és de 1.162 ha, i en nombre 
absolut ha passat a ser de 74 a 37.
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Evolució de la superfície de boscos madurs en el sector 
del Prepirineu oriental estudiat

 Aquesta reducció alarmant dels millors boscos de 
la zona ha estat deguda principalment a l’increment dels 
aprofitaments forestals dels darrers anys producte de la 
crisi econòmica que pateix el país.
 I la serra de Finestres no n’ha estat l’excepció, 
malgrat tractar-se d’un extens espai forestal no hi ha una 
gran quantitat de boscos madurs ja que ha estat un espai 
forestal tradicionalment explotat durant anys.
 Els pocs rodals de bosc centenari es poden trobar 
al bac de la serralada i en concret a la capçalera de la 
vall dels Arcs. Es tracta de boscos catalogats i protegits 
mitjançant convenis i acords de custòdia entre els propie-
taris i l’administració pública (Parc natural o Diputació de 
Girona).
 Un d’ells, l’alzinar del Glascar, és considerat com 
un dels millors alzinars centenaris del país ja que presenta 
una estructura molt complexa i una biodiversitat excepcio-
nal, amb espècies pròpies de boscos molt evolucionats.
 A nivell nacional, en els darrers anys s’han creat 
un centenar de petites reserves forestals que sumen un 
total d’unes 2.000 ha. La creació d’aquestes reserves s’ha 
pogut dur a terme gràcies a mesures promogudes per di-
ferents fundacions privades o bé per mitjà del programa 
SELVANS de la Diputació de Girona.
 Malgrat que aquests ecosistemes siguin dels més 
evolucionats del país, malgrat que aquestes “illes fores-
tals” siguin veritables laboratoris de recerca aplicada i mu-
seus de biodiversitat, malgrat que siguin percebuts per la 
societat com boscos de gran bellesa i harmonia, amb un 
potencial que va molt més enllà de la seva explotació fo-
restal, encara avui s’estan perdent per manca d’interès en 
la seva conservació integral.

Aprofitament forestal en fageda centenària: alguns 
d’aquests arbres es poden considerar com els és-
sers vius més vells del país
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GRÀCIES!

 S’acaba l’estiu i comença la tardor, temps de 
reflexió i de rencontre amb la quotidianitat i amb un o una 
mateixa. Aquest estiu hi ha hagut de tot al meu voltant: 
morts esperades i inesperades, jubilacions, canvis de 
residència, retrobades precioses, festes grans, dies de 
mar i dies de muntanya. Il·lusions i somnis. Desil·lusions i 
sorpreses.
 I enmig de tot això, una cosa em ressona amb 
un to continuat i estrident. Trobo a faltar que el millor del 
ser humà que tenim tots surti en el dia a dia. Sembla 
que només en situacions extremes deixem aflorar els 
bons sentiments: els “t’estimo”, els “gràcies per tot”, els 
“ets una persona important per mi”, els “perdona’m”. El 
viure de manera senzilla tot i expressant amb naturalitat 
el reconeixement, l’agraïment, l’admiració per l’altre i 
l’acceptació del que és. Tal qual, sense mes. Tot allò 
que fa que  la convivència amb pau, alegria i amor, sigui 
possible. I algunes de les situacions que he vist, i m’han 
fet reflexionar, són les següents:
 Conec unes persones que portaven algun any 
sense parlar-se. Malentesos i més malentesos i alguna 
persona que havia fet “d’ànima caritativa”, afegint embolics 
entre elles. Una d’elles va ser diagnosticada d’una malaltia 
que els americans en diuen “catastròfica”. Només va tenir 
15 dies per tancar els seus assumptes i morir. En l’últim 
moment, mitjançant una altra persona, va fer arribar un 
missatge a les que havien sigut les seves “no-amigues”: 
Digueu-los que les estimo! I jo em pregunto: “Què va fer 
que allò que sembla que no era prou important en la mort, 
ho fos en la vida i fes la relació irreconciliable?” 
 Sembla que és molt més normal criticar que dir les 
coses maques que veiem dels altres. Si critiques, t’oposes, 
busques el defecte a l’altre, es crea controvèrsia, però es 
veu com a normal. De fet, com diuen “tothom ho fa” (“mal 
de muchos...”). Ara bé, com li diguis a l’altre tot allò de bo 
que li veus, allò que t’agrada, tot allò que és excel·lent... 
pot ser que s’emocioni (perquè no és habitual), pot ser que 
senti vergonya (perquè ens han ensenyat a ser falsament 
humils), pot ser que es trobi incòmode per demostrar 
emocions (per allò que els “homes no ploren” i les dones 
han de ser “dignes”) o potser que algú et digui: “pilota”! 
Ahhhh... o sigui que com es diu en castellà, el millor en les 
relacions és “leña al mono, hasta que hable inglés”! Bé, 
potser també podem esperar a morir-nos perquè llavors 
sembla que la tendresa és molt més fàcil de suportar i 
la generositat d’exercir! Quines coses ens passen als 
humans...

 Veig sovint que quan les persones properes es 
moren, fem actes de reconeixement i en el seu enterrament 
es fan unes lloances que de ben segur –penso jo- deixarien 
al que ha marxat, amb els ulls quadrats. No perquè no li 
agradés. Tot el contrari. Senzillament, perquè mai hagués 
pogut imaginar que tanta bellesa personal fos visible pels 
altres! 
 Quina llàstima que esperem a que l’altre es 
mori, per parar, mirar-li el cor i l’ànima i dir-li tot allò 
que ha servit, tot allò que valorem, tot allò mai dit. O 
complementàriament, que esperem a morir-nos, per poder 
ser persones amoroses, serenes i grans per dins. Ni cal dir 
que afortunat és el que pot fer-ho almenys en el moment 
de l’últim adéu.
 Però la meva reflexió no va només en la línea 
catastrofista d’explicar allò que –una vegada més- ha 
saltat als meus ulls aquest estiu: que moltes vegades els 
humans adults ens comportem com nens malcriats, iniciant 
i mantenint guerres sense sentit; que tenim comportaments 
sorprenents; que ens perdem grans coses, perquè no 
veiem més enllà de les nostres emocions i reaccions; que 
vivim “mal-enganxats” amb maneres de pensar-sentir-fer, 
que no ens ajuden gens ni mica a viure en plenitud i feliços; 
que tenint tantes coses bones i amb abundància, nomes 
veiem el que no tenim; que podent riure, escollim plorar 
i fer plorar; que podent viure en pau, escollim estar a la 
defensiva i en guerres preventives i no tan preventives. 
 En fi, sembla que el final de l’estiu i l’inici de la 
tardor m’ha enganxat en un moment de la meva vida que, 
més que mai, valoro el ser humà complet, transparent, 
bo, intel·ligent emocionalment, generós i senzill. N’hi ha 
molts així i en el meu entorn en trobo contínuament. Són 
persones que pensen en els demés; que et sorprenen 
amb un gran somriure sense més; que et pregunten com 
estàs o si necessites alguna cosa; que et veuen atabalat 
i t’ofereixen ajut com si no fos res important; que resolen 
les seves diferències de manera senzilla, intel·ligent i 
amb cura; que parlen amb normalitat de sentiments i de 
les coses importants de la vida; que són respectuosos 
i sempre disponibles si se’ls demana ajut; que saben 
marxar si intueixen que necessites o vols estar sol; que 
són generosos en el ser, el fer, el sentir i el comportar-
se; que riuen obertament amb tu; que, sense més, et fan 
un regal o et porten un plat de sopa o un formatge; que 
et diuen coses maques i sentides; que et fan la vida de 
relació i la convivència fàcil; que si t’han de dir alguna 
cosa difícil ho fan amb cura per no ferir, però de manera 
transparent per clarificar; que tenen un compromís amb si 
mateixos, el seus i la comunitat en la qual viuen; que estar 
i parlar amb ells és un regal; que comptar amb la seva 
amistat és un privilegi. 

 A tots ells i elles: GRÀCIES PER ESTAR AQUÍ I 
FER EL MÓN... MOLT MILLOR! 

Gloria Novel i Martí de Can Penats
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Societat de Caçadors Vall de Mieres
Temporada 2012-2013

 En el vedat de la Vall de Mieres, durant la tempo-
rada passada, s’han mort 265 senglars (118 mascles i 147 
femelles). A més dels senglars caçats, s’han vist uns 528 
animals més.

 
 La temporada va començar el primer diumenge 
de setembre i finalitzà el segon diumenge de març. A part, 
durant els mesos de maig i juny, s’han donat permisos es-
pecials per fer batudes durant el caps de setmana.
 Hi ha caçadors que han mort molts senglars. En 
primer lloc, un caçador -tot sol- en va matar 46. En se-
gon lloc, tenim dos caçadors que varen abatre 25 senglars 
cada un i, ja més distanciats, dos caçadors més, amb 13 
peces cadascun d’ells.
 En total es feren unes 88 batudes, normalment 
amb la participació dels caçadors del vedat, entre unes 15 
i 20 persones per batuda.  A part se’n feren unes 6  amb 
caçadors convidats i unes 22 batudes conjuntament amb 
alguna altra colla de caçadors, tals com la del vedat de 
Sant Miquel de Campmajor, la de Santa Pau o la de Canet 
d’Adri.
 En un sol dia, a la Serra de Finestres es caçaren 
19 senglars i en una altra per la zona de Montfalgó foren 
20 els porcs abatuts.
 Respecte de la caça del cabirol, la Generalitat va 
donar permís per capturar 15 animals: 8 femelles i 7 mas-
cles. En els mesos de setembre i octubre es pot tirar tant 
als mascles com a les femelles, però pel gener i febrer 
només a les femelles i d’abril a meitats d’agost només als 
mascles. Al final de la temporada s’han caçat les 8 feme-
lles i només 4 mascles.

2n Concurs de Fotografia - Mieres 2013 

 Com l’any passat la temàtica del concurs organit-
zat per l’Ajuntament ha estat: Mieres i l’entorn, paisatge, 
natura i patrimoni.
 Els premis consisteixen en una estada en una 
casa de turisme rural, un sopar i un lot de productes. Hi 
van concursar divuit persones amb un total de quaranta-
sis fotografies presentades.
El 25 d’agost el jurat va emetre el següent veredicte: 

1r premi: “El Freixe, nit d’estels” de Jacint Garrigolas Coll
2n premi: “Ja és de nit” de Cinto Soler Bagué
3r premi: “Pla de Can Brugué” de Sílvia Prat Turró

            El Freixe, nit d’estels

              Ja és de nit

 Darrerament s’ha notat un increment en els danys 
que pateixen els gossos. Tan sols en aquesta temporada 
passada els senglars han mort 4 gossos i n’han ferit una 
trentena. Diuen, els gossers, que els porcs no corren tant i 
es regiren més sovint contra els gossos i que això provoca 
aquest increment de incidències.
 En escorxar les truges mortes, i que estaven pren-
yades, s’ha vist que solen portar de 4 a 5 garrins, quan 
anys enrere en duien menys. Aquest increment de naixe-
ments fa augmentar contínuament el nombre de porcs i, 
lògicament, els danys que provoquen als sembrats són 
considerables, i a més a més, també fan destrosses als 
camins i al sotabosc amb les seves barrigades.
 Durant els mesos que no hi ha hagut cacera s’ha 
aprofitat per netejar diversos camins per la zona entre Can 
Salavia i la Cadamont.
 Com ja és tradicional, al final de la temporada ofi-
cial s’ha celebrat un dinar de germanor amb l’assistència 
d’una trentena de caçadors.

Informació facilitada per Enric de Can Coll de Dalt i per 
Joan Daranas de la Collella.
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Moviment Demogràfic a Mieres

      TOTAL     HOMES   DONES

01-01-2012               333              174 159 

ALTES                        23               10              13
 - Naixements               2                 1                1
 - Canvi residència      21                 9              12

BAIXES                       19                9              10
 - Defuncions                 4                2                2 
 - Canvi residència       15                7                8 

01-01-2013                337            175          162

ALTES                         10                5              5
 - Naixement                  1                1              0
 - Canvi residència         9                4              5

BAIXES                         8                4              4
 - Defuncions                 0                0              0
 - Canvi residència         8                4              4

30-06-2013                339            176          163

                              

              Pla de Can Brugué

1er Concurs de Fotografia-Mieres 2012

1r premi: “Balcó d’en Xevi” de Magda Casellas 
Navines.
2n premi: “Finestres amb la lluna” de Jacint Garrigolas 
Coll.
3r premi: “Colometa” de Inma Martorell Vidal.

               Balcó d’en Xevi

               Finestres amb la lluna

               Colometa

METEOMIERES

RESUM DE L’ANY PLUVIOMÈTRIC 
(SETEMBRE 2012- AGOST 2013)

 Aquests darrers dotze mesos han estat 
molt generosos amb el nostre poble pel que fa a les 
precipitacions, fent que la quantitat d’aigua acumulada 
hagi arribat a la mitjana anual; entre els 1100 i 1200 mm. 
 Hem tingut 5 mesos amb precipitacions per sobre 
dels 100 mm, essent el març el mes més plujós amb 15 
dies de precipitació i quasi 300 mm.
 Cal destacar que bona part d’aquesta precipitació 
s’ha produït amb episodis de tempestes violentes, algunes 
d’elles amb calamarsa i pedra i durant els últims tres 
mesos.
 El juliol ha sigut el mes amb més activitat 
tempestuosa, amb nou dies amb fortes tronades, aparell 
elèctric i vents de fins a força 6.
 Feia anys que no teníem un estiu tan mogut 
meteorològicament parlant. 
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DIMECRES 20 D’AGOST 2003

 6:00 T.U. L’observador com cada matí, des de fa 
uns quants anys, amb els ulls encara mig clucs de la son 
i les ulleres damunt del nas, agafa els papers i es diri-
geix cap a la garita instal•lada al jardí de casa seva. Allí 
l’esperen els instruments  necessaris per fer  l’observació  
diària: termòmetres de màxima i mínima, pluviòmetres, 
psicròmetre, anemòmetre... Avui sembla un altre matí 
d’estiu; cel net i clar, només una mica de calitja, cap nú-
vol, humitat del 98% i al terra una lleu capa de rosada, la 
pressió és de 1020.5hPA, la mínima de 17ºC i la màxima 
del dia anterior 39.3ºC, alta, tan alta com aquests darrers 
dies.
 Sembla que aquest agost serà dels més caloro-
sos dels últims anys, doncs de moment la mitjana de les 
màximes així ho demostra i si la tendència no varia d’aquí 
a final de mes, és clar. Quan faci el resum mensual ja es 
veurà.
 Sempre ha sentit a dir als més vells del poble que 
a partir de la segona quinzena d’agost, el temps canvia i 
que sovint, per la Festa Major, un dia o altre acaba plovent 
i llavors, les temperatures baixen.  Avui és dia vint d’agost i 
de moment no ha caigut ni una gota. Així portem tot l’estiu 
i sembla que no vol ploure. Es veu que aquest any serà 

diferent, tot això li passa pel cap mentre esmorza i es pre-
para per anar a la feina.
 Avui, toca l’herba del pati de l’escola que encara 
que no creixi  i que estigui mig rostida, en aquestes alça-
des de mes s’ha de tallar.  Ara és quan s’està més tranquil  
ja que els infants del poble encara tardaran uns quants 
dies a començar el curs. Ell, de tant en tant, aixeca el cap 
mirant el cel, és clar que un bon observador ha d’estar 
sempre atent perquè allí a dalt, no se sap mai què coi hi 
passa. Sembla que cap al NW comencen a treure el nas 
quatre cúmuls despistats que abans no hi eren. Mentre 
segueix amb el que està fent veu les garses fer el tafaner 
entre l’herba tallada; de sobte,  li ve al cap un dels models 
que de tant en tant consulta per tal de veure les previsions 
dels propers dies.

TEMPERATURA I PLUVIOMETRIA
2012 SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Màxima Dia 6 32.5ºC Dia 8 30ºC Dia 4 22.5ºC Dia 23 22ºC

Mínima Dia 1 4.5ºC Dies 
29, 30

-4.5ºC Dia 30 -5.5ºC Dia 12 -7ºC

Pluja 94.6 mm 146 mm 63.7 mm 0.2 mm

2013 GENER FEBRER MARÇ ABRIL

Màxima Dia 5 24ºC Dia 1 20ºC Dia 29 22ºC Dia 17 28.5ºC

Mínima Dia 16 -5.5ºC Dies 
24, 26

-7.5ºC Dia 15 -4ºC Dia 7 -0.5ºC

Pluja 8.4 mm 39.1 mm 298.9 mm 128 mm

MAIG JUNY JULIOL AGOST
Màxima Dia 8 27.5ºC Dia 13 32.5ºC Dia 25 35ºC Dia 2 36ºC

Mínima Dia 26, 
30

1.5ºC Dia 3 5ºC Dies 
1, 5

11.5ºC Dia 31 9.5ºC

Pluja 112.3 mm 49.5 mm 137.5 mm 75.1 mm

Total Pluja Any Pluviomètric:  1153.6 mm.

*Aquestes dades han estat validades pel Servei Meteorològic de Catalunya i per l’Agencia estatal de Meteorologia.

XAVIER GALLOFRÉ
OBSERVADOR XOM I AEMET
ESTACIÓ 0142.
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 Ell també és un tafaner, aquest model no preveu 
canvis a mig termini; per tant, amb tranquil·litat pot afirmar 
que avui no plourà, no obstant quan es tracta del temps 
mai hi ha res segur, potser algun xàfec de tarda d’aquells 
inesperats, poca cosa sí arribés a passar.  Cap al migdia 
el nostre protagonista fa camí cap a la plaça major, un cop 
allà visita el ferrer, li ha de soldar aquella peça que neces-
sita per reparar la tanca que s’ha fet malbé qui sap com. 
 Quan baixa del cotxe, saluda els avis que asseguts 
als bancs comenten el temps que fa. El temps és sempre 
l’excusa per establir una conversa, els avis del poble el fan 
seure però sembla que la conversa no avança, comenten 
la calor que pateixen i convençuts del que diuen, afirmen 
que anys enrere no en feia tanta. La cosa  sembla que 
s’allarga i és difícil que es posin d’acord. Bé, tampoc és 
tan important, pensa l’observador. 
 Mentre parla amb el ferrer a la porta de l’obrador, 
s’acosten dues veïnes que els saluden i el temps torna a 
ser motiu de conversa, fan notar a l’observador, que per 
damunt de la Serra de Finestres i més al NE, cap a Co-
llvehï, estan creixent uns castells força  interessants. Es 
tracta dels “Cumulus” d’abans, convertits ara en “Cumu-
lonimbus” com a conseqüència de la humitat que ha anat 
pujant cap a les capes altes de l’atmosfera  ajudada per la 
calor, que en aquestes hores del migdia ja és força con-
siderable, es troba amb l’aire fred en alçada i es conden-
sa  formant aquests núvols que els meteoròlegs en diuen 
d’evolució.
 Després d’acomiadar-se del ferrer i de les dues 
veïnes marxa cap a dinar, el campanar de Sant Pere aca-
ba de tocar els quatre quarts i la una. Abans d’entrar a 
casa i com cada dia, es dirigeix cap a la garita per posar 
el termòmetre de mínima en estació i mirar-se la màxima, 
ara a la una en punt,  la temperatura ja és molt alta, 35ºC 
i sembla que encara pot pujar més. Quin estiu!, pensa.  
Alça el cap i observa el cel, aquest  té un to grisós tirant a 
negre que no li agrada gens i pel cap, comencen a passar-
li imatges de tardes amb llamps, trons i xàfecs.
 Mentre dina, llegeix l’últim número de la revista  
de l’ACOM. Aquest número parla, entre d’altres coses in-
teressants, de mànegues, esclafits i caps de fibló a més 
de contenir un article titulat: “Els pagesos i la meteoro-
logia”. L’últim article que llegeix parla de les inundacions 
a Banyoles del desembre de 1932, aquest últim és de 
l’observador Enric Estragués.

 En acabar de dinar, un cop de cap al sofà. Res ,10 
minuts i tornem-hi que no ha estat res, però no pot aclucar l’ull, 
doncs hi ha alguna cosa que l’amoïna  i no sap ben bé què és. 
 Decideix  que ja n’hi ha prou i que el millor que 
pot fer és seguir amb la tasca que feia aquest matí: ha de 

reparar la tanca de davant de Can Met, abans però, farà 
una ullada a la consola de la Davis per veure la pressió 
atmosfèrica i les altres dades que li ofereix la seva estació 
automàtica. Per sorpresa seva observa com des del matí 
fins ara el descens de la pressió és ni més ni menys que 
de 15hPA, això és molt en tan poca estona.
 Surt al jardí, torna a mirar el cel i el que veu no li 
agrada gens.  Ara el color negre ja ocupa la totalitat del 
cel i no queda cap espurna del blau del matí, la brisa del 
migdia que feia moure les fulles dels xops i de les moreres 
s’ha convertit en un vent fred i violent que fa caure algunes 
branques  al seu pas. Mira cap al NW, cap a la Serra d’en 
Coll i allà el que s’esdevé és quelcom poc tranquil·litzador 
i el pitjor és que en pocs moments, allò que  l’amoïnava i 
no comprenia, apareixerà en escena, quelcom fosc i tur-
bulent succeirà. El que va ocórrer després, ja es història.

Xavier Gallofré

TROBADA DE TARDOR DE L’ACOM
 A MIERES

19 d’Octubre de 2013

PROGRAMA

9:30 – Arribada a Mieres.	
10:00 – Visita  al poble.	
11:00 – Pujada al castell de Finestres. Excursió 	
conjunta amb Els amics de la Serra de Finestres. 
Visita a l’ermita.
14:00 – Dinar a Can Met.	
16:00 – Centre Cívic: Visita Exposició 10 anys de 	
la Pedregada a Mieres, Santa Pau i Sant Miquel 
de Campmajor.
16:30– Xerrada a càrrec de Jordi Zapata. 	
17:30 – Cloenda de la Jornada i aperitiu. 	

TOTS ELS ACTES SÓN OBERTS A TOTHOM
ORGANITZA:
METEOMIERES
ACOM
COL·LABORA:
AMICS DE LA SERRA DE FINESTRES
PATROCINA:
AJUNTAMENT DE MIERES 
METEOMIERES.
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Els marges de Mieres (5)

 Mieres no és un país especialment favorable a les 
hortes. Les matinades de tardor i primavera solen ésser fres-
ques per no dir fredes, a l’estiu la calor és forta, i els hiverns 
sovint són gèlids i humits. El vell Sidera fa trenta anys em va 
dir: “A Mieres s’hi fa de tot, això és el rovell de l’ou”.
 Tenia raó, perquè de conreus se n’hi fan de totes 
classes, inclús d’horta, de fruiters també i, concretament, 
és el país de nogueres i pomers. Però això sí!, s’ha de pre-
cisar molt el moment tant de sembrar com de trasplantar, 
si no passa com enguany que per culpa del ploure sovint i 
de dies ennuvolats els cultius de primavera, però sobretot 
els d’estius -tomateres, bitxos, aubergínies, carbassers, 
mongetes tendres, fins i tot els pèsols han arribat tard.
 Tinc dues idees sobre l’horta de Mieres. Una: tot 
comença tard i acaba d’hora. I l’altra: l’hortolà que pot re-
gar, no voldria que plogués mai. La primera ve de que la 
majoria de conreus d’horta tenen de finals de primavera 
a començaments de tardor el seu zenit. Mieres no és un 
país de primícies: pèsols, faves, ceba tendre, enciams, 
espàrrecs, carxofes, etc. Totes aquestes verdures que fan 
plausible l’alimentació vegetariana arriben tard, i com que 
el sol ja és molt alt de seguida es tornen velles, pelludes, 
coriàcies i amargants. Als pagesos abans tant els feia, el 
cas era omplir el pap. Però a nosaltres de paladar  més 
torracollons ens decepcionen. Per aconseguir primícies 
cal que la terra sigui assolellada al pic de l’hivern, que si 
convé es pugui regar una mica, que les pluges de tardor 
s’hagin ben filtrat, escorregut, que hi hagi prou ventilació i 
no s’hi aturin gaire les boires.
 Mieres és un pla inclinat suaument que mira a tra-
muntana, per això li costa escalfar-se i al revés de seguida 
es refreda. La terra, més aviat fangosa, se l’ha de saber 
treballar en el moment precís (s’ha de dir que tot això la 
maquinària s’ho passa pel forro). No hi ha com la feina 
manual a l’horta de Mieres, però, és clar, avui no hi ha 
temps per fer-ho, ni prou gent.
 Fangar a partir de novembre és un dels plaers 
més immensos que existeixen. I més enllà, fins al febrer, 
aprofitant els dies assolellats fent tangible la dita “fangada 
abans de gelada val per mitja femada” i que la terra s’infli 
amb el fred i s’esbardelli amb el sol.

    
   Corretjola                              Pa de cucut
 
 Amb els anys l’herba de Mieres ha perdut molt te-
rreny, bancals vora el rec, peces molt petites de terra vora 

les cases, que acostumaven a portar les dones, que dona-
ven algun requisits com ara bròquils i coliflors, escaroles, 
espinacs, han passat avall i ara ja ningú no se’n recorda 
per indignació dels retroobsessius. Avui, les males herbes 
ho envaeixen tot; bé, al tanto, males herbes fins un punt. 
 La verdolaga, per exemple, no fa tants anys en-
rere era per fer amanides; la corretjola és una planta que 
agrada molt als conills; els blets ens els hem menjat fins 
que bledes i espinacs els han convertit en males herbes; 
d’altres són una veritable pesta: el gram i el gram negre, i 
el pa de cucut que és la desgràcia més gran que li pot cau-
re a un hortolà. Les lletereses i el mercurial són les que ja 
assenyalen un primer estat d’abandonament. Més enda-
vant, quan ja l’abandonament s’ha consolidat, les plantes 
que en diuen arvenses “que creixen en els sembrats” ho 
envaeixen tot, estripa-sacs, cua de rata, panissola, broms, 
canyotes, margall bord. Amb el pas dels anys hi surten 
aranyons, ginebrons, canyissars. En aquells petits ban-
cals de vora el riu s’hi han fet enormes salzes entapissats 
de bardisses que mai a la vida faran una móra.

Manel de la Muntada

                              

I ja són set!


