
Puigfarner  núm. 8

Butlletí de l’Associació d’Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres



EL NOSTRE PAISATGE

Si hom arriba des del Pla de l’Estany a la Vall de Mieres i gira la vista cap a ponent, s’adonarà que 
la terra es doblega com un llençol, en forma suau i dòcil.

És allà on cada dia i després d’una llarga jornada, el sol busca el seu recés.

Davallant en suau pendent, s’obrirà davant nostre un paisatge de gran bellesa, una vall plàcida de 
camps conreats i de pastura, de masos situats amb saviesa i on s’hi arrecera el nostre petit poble.
 
L’envolten les muntanyes de l’imponent Serra de Finestres amb la Roca de Migdia al seu davant. 
L’empara el Montfalgor , el Puig de Capell i el Turó d’en Badia. Al bell mig de la vall es visualitza el 
Serrat d’en Gou i l’enclou pel nord la Serra d’en Coll.

El Merdançà i el Ritort recullen les aigües que brollen de les seves deus fins al Ser i aquest les 
trasllada al Fluvià.

És un espai vital i de silenci que ens convida al repòs. I és que a Mieres encara podem escoltar 
el remugar de les vaques i el so d’un tòtil a la foscor de la nit. Podem sentir el repicar d’un picot al 
mig del bosc, el cruixir de les branques sota les nostres petjades i beure un glop d’aigua a la font 
de Can Salavia.

A la primavera, podem percebre l’aroma de la userda acabada de segar, les olors de l’espígol, el 
romaní i la farigola. Podem sentir el cant del rossinyol i observar una orquídia que surt al marge del 
corriol. 

A l’estiu, amb la seva llum i tonalitat, gaudim de la vida al carrer, les xerrades a la Plaça, el joc dels 
nens, les excursions a la tarda en bicicleta cap el veïnat  del Torn, les curses dels petits i el paladejar 
lent dels grans. Observem l’entorn i ens encantem amb el vol rasant de les orenetes i les formes 
capritxoses dels núvols. I de nit, podem estirar-nos al llom d’un marge per copsar un estel fugaç, 
escoltant el profund i musical cant del gamarús.

Gaudim a la tardor de l’escalf del sol en un resguard, del fred del capvespre, dels colors grocs de 
les fagedes i rouredes i el vermell intens dels aurons. 

A l’hivern, la natura a Mieres reposa. És el moment del recolliment al voltant de la llar de foc. Amb 
la mirada fixada a la flama, recordarem instants passats i compartirem converses, mentre a defora, 
d’un cel enteranyinat, es desprenen unes fines gotes de pluja.

És la vida a Mieres, on el paisatge ens embolcalla.
I com diu el geògraf Joan Nogué, el paisatge és el reflex de la identitat d’un territori.

Narcís Puigvert i Codina 
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Resum d’activitats

22-09-2013 La primera activitat de la temporada 
va consistir en una passejada pels voltants de Ruït-
lles. Érem una bona colla de persones que gaudírem 
de la sortida.  Esmorzàrem a l’ermita de Sant Andreu 
i caminarem per la roureda de Can Salavia.

Ermita de Ruïtlles

19-10-2013 Vam participar en la Trobada de 
l’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics 
(ACOM) que es va fer a Mieres. Vam col·laborar amb 
el guiatge d’una sortida matinal pels voltants del San-
tuari de Finestres.

01-11-2013 Teníem previst anar a caçar bolets, 
però el temps benigne dels darrers dies ens va fer can-
viar la matinal boletaire per una excursió a l’església i 
la torre forta de Briolf. Gaudirem d’un assolellat  matí 
de tardor als voltants de la llera del Ser. 
A la tarda, participàrem a la Castanyada Popular i 
vam poder tastar la Ratafia que havíem preparat con-
juntament el mes de juny. S’arrodoní  la jornada amb 
el Concurs de Ratafia. El jurat va tenir la difícil tasca 
de triar els guanyadors d’aquest any.

 
       Castell i Molí de Roca

24-11-2013 Férem  una excursió a Sant Julià del 
Mont des de Santa Pau. Vam esmorzar  al cim del 
Puigsacreu  a redós de l’ermita de Sant Abdó i Senén 
i , tot seguit, ens enfilàrem a Sant Julià del Mont, on 
gaudírem d’unes vistes excepcionals de l’Alta Garro-
txa, del Canigó i del Pirineu gironí.

       Sant Julià del Mont

07-12-2013 Va tenir lloc al Centre Cívic de Mieres, 
amb una assistència d’una cinquantena de persones, 
una interessant xerrada col·loqui sobre el retorn del 
llop a les nostres terres (després de cent anys d’haver-
lo extingit), a càrrec del naturalista Josep Maria Mas-
sip de Banyoles.
 



16-03-2014 L’activitat matinal va consistir en una 
excursió per la serra de la Cadamont, per anar a veure 
la cova de Ventatjol o dels Ermitans. De tornada vam 
passar pel bonic veïnat del Torn.

 

04-05-2014 Excursió matinal entre les ermites del 
Freixe i de Bustins. Fou una agradable passejada per 
ambients de fageda i de boix. Esmorzàrem en els bo-
nics paratges de l’ermita de Bustins.

 

     Ermita de Sant Miquel de Bustins

31-05-2014 Col.loqui sobre astronomia, a càrrec 
de Carles Puncernau, membre d’Astrobanyoles.  Fou 
una xerrada amena i distesa, on li vam poder pregun-
tar de tot, sobre les estrelles, la fi del planeta terra, 
les galàxies, els forats negres, com es va formar la 
terra...

         Matèria Visible 1%     Matèria Invisible 4%

                                                   Matèria Fosca 21%
                                                       

                                                   Energia Buit 74%

22-06-2014 Cap a un centenar de persones ens 
aplegàrem per fer una caminada, planera i fàcil, pels 
voltants del poble per recollir herbes per fer la Ra-
tafia. La Mari de Can Zona i en Quim Aradas, ens 
ensenyaren les plantes i herbes que s’hi solen posar i 
ens donaren consells per fer la Ratafia.

 

13-07-2014 A les set del matí, per fugir de les ca-
lors habituals d’aquestes dates, quinze persones vam 
matinar per anar a caminar per la zona de les Me-
des, a la capçalera de la Llémena. Fou una sortida 
per a gent caminadora que aguantà amb fermesa les a 
prop de cinc hores de durada. Uns quants van acabar 
d’arrodonir la jornada fent un bon dinar a Can Tura, 
de Sant Aniol.

 

 
 

 Font de la Bauma

10-08-2014 Una trentena de persones vàrem sortir 
de la Plaça de Mieres a les 8 del vespre i a peu vàrem 
anar fins a Mas Sec, per veure la pluja d’estrelles de 
les llàgrimes de Sant Llorenç.



 La nit va ser ennuvolada i no vàrem poder veure 
cap estel fugaç, ni amb prou feines la lluna plena... però 
gaudírem de la caminada. Vàrem sopar a Mas Sec i a les 
12 de la nit ja tornàvem a ser a Mieres.
 

                             

El misteri de les Coves: què s’hi amaga a 
dins seu?

 Des de temps ben remots les coves han anat 
lligades a la història de la humanitat i al mateix 
temps han cridat l’atenció de l’home. Aquells forats 
misteriosos, foscos, que durant segles s’havien 
utilitzat com a vivenda, més tard com a amagatall de 
bandolers o de fugits d’alguna guerra o d’abrics per 
guardar el bestiar, ens segueixen atraient.
 Però què hi ha a dins les coves que encara 
avui dia, quan l’home modern ja viu en ciutats i no les 
utilitzem pas per viure o per al treball, ens entestem a 
entrar-hi?
 No podem passar per davant d’una bauma, 
cova o barbacana, sense caure en la temptació de fer-
hi un cop d’ull. Són tresors perduts el que busquem, 
la porta secreta a un altre món?
 No cal perdre més temps. Per aclarir aquest 
misteri, res millor que buscar una cova, propera i 
coneguda, fer el cor fort i entrar-hi. 

 

  Cova de Ventatjol

 La cova de Ventatjol, dels Ermitans, del Collell 
o també dita de la Pollera, per alguns habitants de la 
zona, ha estat escollida per intentar resoldre aquest 
enigma.
 Així, que un cop deixats els vehicles al costat 
de les instal·lacions esportives del Collell, enfilem la 
carretera al veïnat dispers de Ventatjol (avui dia força 
deshabitat) i que si la seguíssim fins al final ens deixaria 
a les portes de la Cadamont, una de les poques, per no 
dir l’única, casa habitada d’aquest veïnat. Piells, les 
Carreres, els Crous, Bellpuig, Can Soler i la Cadamont 
pertanyien a la parròquia del Torn. Anaven a missa 
al Collell però a doctrina anaven al Torn. Els nens, a 
escola al Collell i les nenes, al Torn.
 A ponent i a la nostra esquena es retalla la 
serra de Finestres, ben visibles el turó del Castell i el 
Puigsallança. Aviat creuem el rec de la Font que fa de 
partió de les propietats del Collell i de Can Soler. Per 
això la font de Can Soler, en el marge dret, tot i el seu 
nom era propietat del Collell.
 Creuada la petita cloterada de la font passem 
pel mig de les runes de la casa de Can Soler, dit 
també Can Soler Vell (esquerra) i de la Cabanya 
(dreta). Al moment deixem la carretera a la Cadamont 
i ens enfilem cap a tramuntana per un vell camí de 
carro, reconvertit en pista de desforestar, degut a 
l’abandonament, ja fa força dècades, de les cases 
situades a dalt de la serra. A la dreta de l’arrencada 
del camí encara es veuen quatre pedres de la barraca 
de les Eines, de Can Soler.
 Pugem pel solei de Can Soler de manera 
pausada, però sostinguda, durant un  quart d’hora. 
El bosc és atapeït, espès, amb molt de sotabosc on 
predomina el marfull i el llentriscle. Només en resta 
algun pi vell, que resisteix l’envestida de l’aulina. 
Massa humitat i poc sol en aquest bosc perquè hi 
arrelin els pinyons que cauen dels pocs pins que 
encara queden, i que ràpidament deuen desaparèixer 
a la panxa d’esquirols i de les rates boscanes.



 Una darrera tramada ens deixa en una corba 
molt tancada cap a l’esquerra. D’aquí surt un corriol, 
planer i molt directe, que era el camí clàssic per accedir 
a la cova. Està embardissat i força inaccessible fins 
que alguna colla de voluntaris hi dediquin unes hores 
a netejar-lo.
 Ja situats a dalt de la serra de Ventatjol  trobem 
tres camins: el camí carreter de la pujada segueix 
recte, cap al bac (en l’època del carbó li deien “el 
camí travesser”) on trobaríem la bassa i les runes 
de Cal Rei; el de l’esquerra serà el que agafarem 
de tornada de la cova. Anem ara pel de la dreta, un 
corriol carener, que fa de bon anar enmig de rebrolls 
d’aulines, brucs i cirerer d’arboç. Al peu de les aulines 
hi arrelen falgueres que s’aprofiten de les humitats de 
les boirines que s’enganxen a les carenes.
 Més endavant caminem força de pla per un 
cairet més pedregós i airejat, amb bones vistes sobre 
la vall de Campmajor i de la muntanya de Rocacorba, 
sempre inconfusible pel conjunt d’antenes que la 
coronen. Com sol ser habitual en aquestes contrades, 
és un continu trepig dels petits fòssils, nummulits i 
assilines, petxines que en diuen els antics estadants de 
Can Soler, que s’alliberen de les roques desfetes per 
la pluja i el sol. 
 En menys de deu minuts per la carena ens 
plantem damunt de la cova, situada a la vessant de 
solei, a pocs metres per sota del caire. 
 L’emoció es forta, per fi desvetllarem el misteri 
de què s’amaga a dins de les coves? Què amaguen al 
seu interior que ens atrau tant?
 La boca d’entrada es ampla, alta i fa lleugera 
baixada. Diuen que no s’havia utilitzat pas per tancar-
hi bestiar. Té prou fondària per necessitar una llum 
per veure on posar els peus. 
 Tots entrem a la cova, mirem i busquem 
amb afany, però res de res. La decepció és gran, ni 
tresors amagats, ni portes secretes, ni passadissos que 
comuniquin amb el castell de Roca.
 Decebuts de la recerca i després d’esmorzar per 
pujar la moral, desfem camí fins al collet de la serra. 
Tornem a contemplar el mosaic de camps de conreu i 
de rodals arbrats que embelleixen i donen forma a la 
vall de Campmajor, per on corren mandrosament les 
tranquil·les aigües de la riera de Sant Miquel.
 Situats en el collet continuem cap a ponent pel 
camí que ressegueix la serra per la vessant de la baga. 
Les runes de Can Serra (una masoveria deshabitada a 
les primeries del segle XX), les trobaríem cent metres 
caire enllà, abocades al solei. 
 El nostre camí reblincola per la baga per retornar 
aviat al fil de la serra (aquesta part coneguda també com 
la serra del Bosc Major), més avall de Can Serra.

 Unes termes ens senyalen que per aquí hi 
ha la partió entre els municipis de Sant Miquel de 
Campmajor i de Sant Ferriol.
 Carena enllà trobem unes argolles clavades al 
terra i les restes d’un màstil. Són el que queda d’un 
vell repetidor de televisió del Collell que va funcionar 
per allà els anys setanta.

 Al poc creuem un camí, que baixa cap al Collell 
i després rodegem el que anomenen turó del Collell o 
la pedrera Nova (o vella), segons amb qui parlem.
 Les pedres que basteixen els edificis del Collell 
s’havien tret d’aquesta pedrera i d’una altra situada 
per sobre de Can Giralt. Al mig d’aquest modest 
turó es troba el Planell, una extensió de terreny força 
plana i en la qual, durant pocs anys, també s’hi havia 
instal·lat un senzill repetidor de televisió.
 Un cop rodejat el turó trobem una pista amplota, 
que baixa directament a trobar la carretera del Collell, 
però que no agafarem pas. De l’inici d’aquesta pista 
es desprenen dos brancs més herbats, hem d’anar pel 
que s’encara més cap al nord (fins aquí uns tres quarts 
d’hora de caminada). 
 Després de baixar flanquejant una curta estona 
direcció llevant, el camí s’encara directament cap a 
tramuntana, amb un pendent pronunciat i, obviant els 
diversos brancals de dreta i esquerra molt tapats per 
la vegetació, ens aboca al bosc de Can Güell. Un bosc 
madur, de plantes grosses, amb poc sotabosc i de bon 
passar. El creuem sense canviar la direcció fins trobar 
el camí que enllaça la casa amb les Planes, un campet 
petit que ens queda a la nostra dreta i no gaire lluny 
del riu Ser. Per aquest bon camí i ara ben encarats cap 
a ponent passem pel mig de Can Güell. Al poc baixem 
a creuar el riu Ser i ens situem a la carretereta que del 
Torn va cap a les darreres cases habitades d’aquest 
veïnat, aigües avall del Ser.



 Remuntem la vall per aquest vial asfaltat, però 
molt tranquil sense gairebé circulació de cap vehicle. 
Tornem a creuar el Ser per un passallís just quan 
aquest capta el Merdançà (també anomenat aquí riera 
de Mieres), curs fluvial més modest i que de moment 
anirem remuntant. 
 Passem per davant del petit veïnat del Torn, 
situat a la riba dreta del riu Ser, que és el principal 
nucli de població del disgregat municipi de Sant 
Ferriol, veïnat ja conegut en anteriors caminades.
 Deixem els vials que s’adrecen cap al poble i 
cap a la carretera asfaltada que l’uneix amb Mieres. 
Ara seguim, en sentit contrari, la senyalització d’una 
de les anomenades rutes de Salamina, que volen tenir 
relació amb els fets ocorreguts al Collell, a finals de la 
guerra civil del 36.
 A dos minuts de deixar enrere el Torn creuem el 
Merdançà per sota de Mauc, una casa ben restaurada, 
prudentment enlairada per damunt del torrent i ben 
rodejada per un robust mur de pedra, per evitar les 
possibles malifetes d’una sobtada avinguda d’aigua.
 Per la dreta, se’n va el camí carreter cap a Can 
Giralt quan nosaltres entrem lleugerament a dins el bosc 
per un corriol molt ben fressat pel bestiar. Passem per 
damunt de les instal·lacions ramaderes de Can Giralt, 
orientades principalment a les ovelles. Després fem 
el mateix amb Vilallonga de Dalt (pronunciat també 
Virallonga) i creuem la Margenera, un quintà que ens 
permet altre cop tenir una bona vista de les muntanyes 
més properes, principalment, de la serra de Finestres.
 Després de creuar la pista (que abans hem 
comentat que baixa del turó del Collell) ens situem 
davant de l’oratori del Collell, dedicat a la Mare de 
Déu (un quart d’hora des del Merdançà).
 Cinc minuts de lleugera pujada i posem els peus 
al bell mig de les diverses construccions del Collell. 
Per anys santuari, seminari, escola, i actualment casa 
de colònies.
 Unes escales ens adrecen a la zona esportiva 
on, al cap d’haver caminat  menys de dues hores, 
tornem a estar on hem començat la caminada i on 
tenim els vehicles, sense haver pogut esbrinar el 
misteri de perquè les coves atrauen tant a l’home. 
 Serà que hem buscat en la cova equivocada? 
O que no hi hem posat prou interès? 

Mieres, 16 de març de 2014

                              

     

        

Del veïnat de Roca a l’església de Briolf

 Iniciem la caminada en el petit veïnat de Roca, 
un cop creuat el riu Ser per un passallís, que permet 
travessar-lo sense mullar-nos els peus excepte en dies 
de fortes riuades. El veïnat se centra en el castell de 
Roca, edificació típica de les cases fortes medievals, 
ja documentat en el segle XIII i que encara es manté 
en bon estat. Al costat del castell trobem el molí de 
Roca que utilitzava l’aigua del salt de Roca, aigües 
avall del passallís. Per aquí passava el camí medieval 
que anava de Besalú a Mieres, pel Collell.
 Encarats cap a sol ixent, obviem primer una 
pista que planeja cap la casa del Segalars, i pugem 
per una altra un xic pedregosa, no recomanable per 
circular-hi amb vehicle. Quan finalitza la pujada, som 
davant de la moderna ermita de Santa Maria de Lo-
reto (1904). Aquesta capella volia ser una còpia d’un 
santuari italià dedicat a aquesta verge. L’aplec se ce-
lebra el dilluns de pasqua. 
 Als nostres peus tenim el Segalars, que centra 
el gran meandre que dibuixa el Ser, i on segons diu la 
llegenda hi va viure santa Àgata. Riu avall es troben 
les petjades del Dimoni, indret on es desenvolupà la 
llegenda protagonitzada per la santa: el dimoni volia 
construir una resclosa amb la intenció que quan vin-
gués una riuada, la trenqués i inundés tota la vall, per 
perjudicar aquells pagesos que eren devots i anaven 
a missa. De nit el dimoni recollia pedres a la serra de 
Finestres i anava fent paret, però cada matí quan ana-
va a pasturar el ramat, santa Àgata les hi treia. Així, a 
la nit següent, el dimoni havia de començar de nou la 
paret i no avançava gens. Al final, emprenyat, va mar-
xar al galop muntat en un cavall de foc, que va deixar 
les seves empremtes  marcades a les roques del riu. 
Encara avui són ben visibles aquests forats, possible-
ment fets, en realitat, per suportar les estaques d’una 
antiga resclosa.
 En aquest paratge, durant el règim franquis-
ta, es va estudiar de construir-hi un pantà, que hauria 
inundat bona part de la vall de Campmajor. Mentre 
es feien els estudis pertinents per veure com era el 
subsòl, es van tornar a fer pregàries a la santa perquè 
intervingués per evitar aquest nou mal. Finalment es 
va desestimar el projecte per la gran quantitat de guix 
que hi ha sota terra, i que hauria impedit retenir bé 
l’aigua del pantà. 
 Continuem caminant resseguint, una mica 
apartats i enlairats, el sinuós traçat del Ser, enfonsat 
a la vall, ple de gorgues o petits embassaments. Una 
d’aquestes gorgues seria la protagonista de la llegen-
da de les Petjades del Dimoni.



 En aquesta zona abunden els fòssils. En tro-
bem, majoritàriament, uns com  pedres petites i arro-
donides: són nummulits i assilines, i popularment 
se’ls anomenava llenties o dinerets. D’altres més es-
cadussers i més grossos són del tipus Velates, un car-
gol marí que vivia fa uns 50 milions d’anys.

          Baixem i pugem sense gaires bufets, tot passant 
per les Llosardes, un bonic tram d’enllosat natural.
 En una bifurcació molt marcada tombem cap a 
l’esquerra. Per la dreta aniríem cap a Serinyà, passant 
per l’Escaire (petit serradet) i per les runes de Brun-
yoles. Per aquesta mateixa pista de la dreta i abans de 
creuar l’Escaire, podem anar a passar el Ser, a gual, i 
ens situaríem a Can Pla, que és l’única casa habitada 
del veïnat de Briolf. De la Rectoria, Cal Cisteller, Ca 
l’Esquerp, la Cadavall, la Guardiola, la Barraca, Can 
Picamill o Mas Patiràs i el Cassot, només en queden 
les runes o quatre pedres que costaria de trobar enmig 
de la vegetació. La Torre encara és la que més resis-
teix, airosa, al costat mateix de l’església.
 Tornem a pujar, però per poca estona. Ca 
l’Esquerp ens queda a la dreta i avui dia costa ja de 
trobar el camí d’entrada a la casa. La vegetació ho 
envaeix tot. Un parell de revolts més i ens apartem de 
la pista per entrar al paratge on se situen l’església de 
Sant Esteve i la Torre Forta de Briolf.
 

 Església de Briolf 

 L’església es citada ja en documents de l’any 
977, però l’estructura més antiga que ens ha arribat 
és del segle XIII. La Torre, que surt relacionada en 
el document de l’any 977, és de construcció robusta i 
també de l’època del segle XIII. Tant l’església i com 
la torre necessitarien urgentment algun arranjament.
 Cal Cisteller, paret per paret amb l’era del 
davant de la porta d’entrada de l’església, ha quedat 
totalment envaïda per les plantes. Damunt el passadís 
que uneix l’església i la torre, s’hi construí la rectoria.
 Si continuéssim pujant per la pista, passaríem 
aviat per la font de Ca l’Esquerp i assoliríem la carena 
en el collet de Besalú o de Sant Josep, lloc de pas de 
viatgers des de l’època medieval.

Mieres, 1 de novembre de 2013

                              
          

Les ermites de Clot Mal
Santa Maria del Freixe

i 
Sant Miquel de Bustins

 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. 
L’ermita, els prats de pastura i les muntanyes retalla-
des al fons (cingle d’Aiats, santuari de Cabrera, entre 
d’altres) et tempten de quedar-t’hi un dia a veure com 
el sol s’enfonsa a l’horitzó. D’aquí surten els itineraris 
núm. 1, 2, 3, 4 i 10, de la Xarxa de Senders de Mieres.
 Sortim, encarant-nos cap a ponent i deixant 
l’ermita a la nostra esquena, per un camí molt marcat 
que voreja els camps de Ca l’Ermità. Anem baixant i 
girant cap a la dreta. En pocs minuts entrem en una pe-
tita cloterada on es troba la font del Freixe, avui dia en 
procés de restauració. El biot de la font, enfonsat i tapat 
per lloses, tot i no rajar, sol mantenir l’aigua tot l’any.



 Al moment passarem pel costat del Viver. A 
part que les dones el fessin servir per rentar la roba 
(encara es veuen les lloses planes, inclinades, que uti-
litzaven per posar la roba), la seva utilitat principal 
era la de regar els horts del Verdeguer (el més bo dels 
tres, ja que els terrenys són propietat de la masia del 
Verdeguer), de Can Serra i de Ca l’Ermità. Continuem 
baixant i afluïm a un camí més principal. Baixem cap 
a l’esquerra i creuem una vella i herbada pista de des-
emboscar. Ara el camí és més definit i enfondit. És un 
vell camí de matxo, que utilitzaven la gent del veïnat 
de Bustins per anar cap al Freixe i cap a Mieres.
 Enmig d’una bonica boixeda creuem Clot 
Mal. Tot i ser el torrent principal que recull les di-
verses torrenteres d’aquesta cloterada, normalment 
no ens mullarem pas els peus. L’aigua, però,  neix 
unes desenes de metres més avall, i fins ben a prop 
de la Llémena, l’aigua apareix i desapareix diver-
ses vegades. Remuntem la riba esquerra del torrent i 
continuem per camí ben fressat. Voregem per dalt la 
baga del Verdeguer, força ombrívola, on el sol quasi 
no es deixa veure al pic de l’hivern. Aviat pugem més 
suaument i traspassem, una rere l’altra, dues petites 
torrenteres. La primera és el torrent de la Font de Can 
Bac. Més tard creuem una pista de desemboscar molt 
tapada per la vegetació i travessem la castanyeda del 
Puig. Continuem pujant lleugerament. Després de 
tombar el petit Serrat Llobí, finalitza la pujada i el 
bosc, de roures i aulines (alzines), és més esclarissat. 
Planegem i baixem sensiblement.
 Poc abans d’una torrentera molt marcada, el 
rec del Serrat Llobí, deixem el bon camí de matxo i 
baixem sobtadament a la dreta per un camí, més estret, 
que baixa fent diverses llaçades i ens deixa al peu de 
la font de Ca l’Espardenya i de la bassa del Serrat Llo-
bí (fins aquí una mitja hora de caminada). És d’agrair 
el fil d’aigua que surt del broc de la font, que alimenta 
una bassa, de la qual en fan festa els senglars, i que 
sempre plena és un bon lloc per als amfibis que vénen 
a criar-hi i a refugiar-s’hi. Per anys, quan les cases 
dels voltants estaven habitades, també s’utilitzava per 
rentar la roba. Mig enterrades en el fang de la bassa, 
veiem algunes pedres planes que utilitzaven per fer la 
bugada les dones de Ca l’Espardenya, del Mas Nou i 
de Ca la Bruguera.
 Pel costat de la font puja un camí que ens re-
tornaria al lloc on hem creuat Clot Mal. Cap a tramun-
tana baixa un altre camí, que un cop ha creuat també 
Clot Mal (aigües avall), puja a trobar el camí ral entre 
el Freixe i Sant Aniol.
   Per anar cap a Bustins cal sortir del paratge pel camí 
de ponent, que al moment ens fa creuar el rec de Se-
rrat Llobí.

 Les fites de pedra ens adrecen a pujar i a creuar 
diverses places carboneres. Després, força de pla i per 
un atractiu camí que passa entre les feixes del quintà 
de Ca l’Espardenya i del quintà del Mas Nou i pel mig 
d’una roureda, arribem, en una horeta de caminada, a 
Sant Miquel de Bustins o dels Agustins.

Ermita de Sant Miquel de Bustins

 El paratge és encisador malgrat que es veu poc 
cuidat (li faria falta una bona estassada dels esbarzers 
que envolten l’ermita). És agradable reposar en els se-
tis del costat de la porta de l’ermita i deixar passar el 
temps. Fruir de la pau del paratge i escoltar el silenci 
d’aquest espai meravellós. És un excel·lent mirador 
de la serra de Finestres, del santuari i del castell, i del 
Puigsallança. En un dels blocs de pedra del conjunt 
que jeuen al costat de l’ermita s’observen dues petites 
cassoletes rodones. Una relativament fonda, que arri-
ba a recollir l’aigua de la pluja. Caldria consultar un 
arqueòleg per poder discernir si són naturals o bé fe-
tes per la mà de l’home. Cassoletes similars, anome-
nades inscultures, apareixen en diversos monuments 
megalítics des de la Prehistòria fins el món medieval.
 Per estalviar de caminar un tram de carretera 
asfaltada, sortim del prat encarant-nos cap a sol ixent, 
sense passar per davant de la casa de Bustins. Ja a 
dins de bosc, de pujada, amb o sense camí, anem a 
trobar la pista al Freixe (aquí encara amb un bon ferm 
emporlanat) més amunt de l’entrada principal a la Ca-
damont, finca restaurada i totalment tancada, talment 
com una fortalesa medieval. Poc després de passar per 
davant del desballestat Castanyer Gros o castanyer de 
la Cadamont, malmès pel llamp (a dins del tancat), 
tornem a anar per camí terrós. Traspassem el torrent 
de Cal Viu, normalment sec.



 La pujada s’acaba quan creuem el caire de Can 
Bac, que baixa de Puig de Capell. Per la dreta s’enfila 
un corriol cap aquest puig, sostre del terme municipal 
de Mieres i per on passa l’itinerari 10 de la Xarxa 
de Senders de Mieres. En pocs minuts trobem Can 
Bac. Aquesta casa situada al mig de la separació de 
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 termene-
jar. 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 en-
vaeixen les feixes més properes.

 Continuem caminant en direcció al Freixe. Uns 
metres enllà i, per damunt del camí, trobem la bassa de 
Can Bac. En èpoques de poca pluja i sense cap man-
teniment, 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 en-
tremig del quintà de Can Bac, que ja és més bosc que 
quintà. Alternem solell i bac. La vegetació va can-
viant. 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 embardissa-
da, que ve de Ca l’Espardenya i de Bustins. Creuem, 
sense adonar-nos, el caire del Mig i, després, un pri-
mer 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 Verdeguer. A la 
dreta del camí -i sense que ragi aigua - trobem el forat 
de la font del Pla de la Font o font del Verdeguer. En 
aquests paratges conviuen diversos tipus d’aurons: el 
blanc, el negre i la blada.
 Ara caminem de pujada per sota del pla de la 
Font. Al moment deixem la baga per entrar a solell i 
passem pels primers camps del quintars que envolten 
el Verdeguer. Apareixen la ginesta, ginebres, l’arboç 
i diversos pins ben pelats pel fregadís del senglar. En 
una bifurcació de camins, per la dreta se’n va un dels 
camins que duen al collet de Bastarra. A la seva ver-
tical i unes feixes sota nostre hi havia la bassa del 
Verdeguer. Aviat passem pel costat de les runes del 
Verdeguer, que havia estat una gran pairalia. En una 
propera bifurcació baixem per la pista de l’esquerra. 
Per la dreta també podríem anar cap el collet de Bas-
tarra o baixar a Mieres per dos itineraris diferents 
(núms. 2 i 3).
 El nostre camí, després de la baixada, creua el 
Joncaret, un conjunt de feixes que abans es cultivaven 
i, passant entre l’ermita i les runes de Ca l’Ermità, 
ens situa on hem començat la caminada, fa un parell 
d’hores abans.

Mieres, 20 d’abril de 2014 

                              

Sant Julià del Mont

   Un cop deixats els vehicles a prop de la casa de la 
Boixeda, començarem a caminar cap a Sant Julià pel 
camí del Coll de Boixeda. Aviat deixarem la pista de 
cotxes que du a Lledó i anirem enfilant-nos per un 
sender, a trams força trencat per l’aigua, que al cap 
d’una mitja horeta ens deixa a dalt del coll, després de 
guanyar cap a 200 metres de desnivell.
   Pel coll de Boixeda passava el camí de ferradura de 
Santa Pau a Begudà.
   Paga la pena d’anar fins la propera ermita de Sant 
Abdó i Sant Senén, més coneguts popularment per 



Sant Nin i Sant Non (situada dalt del puig Sacreu, se-
gons documents antics, un topònim, però, que la gent 
de la contrada no sol utilitzar). Només és una cami-
nada d’un quart d’hora, però força dreta, ja que ens 
enfilarem uns 100 metres més.
 Des de l’ermita estant, es dominen el Pirineus, 
des de Canigó fins a Puigmal.
 Retornats altre cop al coll de Boixeda, ara sí 
que ens dirigim cap al monestir de Sant Julià.  Anirem 
pel vell camí que, en curts trams, coincideix amb la 
pista per a vehicles, sempre encarats cap a solixent. 
Flanquejarem pel bac el puig d’en Bardissa i en menys 
de tres quarts d’hora assolirem el monestir benedictí 
de Sant Julià del Mont (situat a 906 metres d’alçada). 
Se’n té notícia des de l’any 866 i havia estat durant 
segles una possessió del monestir de Sant Esteve de 
Banyoles. De l’antic monestir, no en queda gaire cosa, 
però, com encara podem observar si pugem a dalt de 
la torre, era un bon i estratègic mirador.

 

Sant Julià del Mont

 Marxem del monestir passant pel vèrtex geo-
dèsic, punt més alt de la serralada. i anem aviat a tro-
bar la pista, que seguirem cap a migdia. Alternem pis-
ta, corriol i altre cop pista. Al cap de poc ens desviem 
a l’esquerra per una altra pista menys fressada, que 
ens adreça al coll de Sant Martí.
 Arribats al coll i quan la pista fa un revolt sob-
tat cap a l’esquerra, la deixem per començar a baixar, 
per la dreta, per un petit corriol (un pilonet de pe-
dres ens ajuda a trobar el nostre camí) que comença 
a baixar de manera molt sobtada per superar el pas 
de Sant Martí. Fàcil de passar,  però que d’entrada 
impressiona, ja que sembla que ens aboca al buit. Per 
on anem en diuen també el camí de les Roques del 
Corb.

 Aviat el corriolet s’encara cap a ponent-migdia, flan-
queja les cingleres de les Roques del Corb i ens ofe-
reix una magnífica vista de la vall de Sant Martí. Un 
veritable tauler d’escacs, de camps i bosquets, molt 
ben cuidat, que tenim ben bé als nostres peus.

 

 Com més baixem més ens allunyem de la cinglera. Al 
final perdem panoràmica i ens capbussem en la franja 
de bosc que, degut a la geologia del terreny,  haurem 
de creuar per acabar de baixar a la vall, on se situen la 
majoria dels camps de conreu.
 Ja a la vista de la casa de Lledó i sense acabar 
d’arribar-hi, tirem avall una poca estona pel mig d’un 
bosc esclarissat, fins trobar un camí ample i poc fres-
sat, que ens durà a la pista d’accés a Lledó, per on 
ja hem passat a l’anada, de bon matí. Només ens cal 
desfer camí i retornarem on tenim els vehicles, havent 
caminat unes tres hores.

Mieres, 24 de novembre de 2013 

Distància: 8,200 km.
Desnivell acumulat: 525 metres
Temps recorregut: unes tres hores.

                              



Raspat i el santuari de Finestres

 La iera (era) silenciosa de la casa de Raspat 
ens acull per deixar els vehicles i començar a caminar 
en direcció al forat de l’Ovella o, ras i curt, al Portell. 
Així anomenat pels antics estadants de la casa.
 La cisterna de Raspat sol mantenir encara 
l’aigua de la pluja. I és que aquí dalt no tenien cap 
font. Damunt la iera trobem una bassa petita, ja força 
malmesa i, per sota la casa, els darrers estadants va-
ren excavar a la penya la Bassa Nova. La Teresa de 
Raspat explica que a les lloses tretes de la bassa s’hi 
trobaven escorpits rossos i força grossos i, que quan 
eren petits, els deien que “al pessic de l’escorpit no hi 
ha temps per anar al llit”. 
 Sortim de la iera de Raspat direcció ponent, 
per una pista de terra que ens duria a Costabella i a 
Sant Aniol. Al moment pugem a la dreta per un en-
llosat de pedra. Seguim unes escadusseres marques 
de pintura vermelles, i unes de grogues de la xarxa de 
senders d’Itinerannia.

 Al cap d’uns cinc minuts trobem un encreua-
ment de camins. Per la dreta marxa de pla el camí que 
puja a Finestres per sota la cistella. Recte i costerut 
puja el camí del Caire, més directe per anar al Santua-
ri (el que farem a la tornada) i per on van les marques 
grogues. 

 Nosaltres seguim per l’esquerra per un bon 
camí de bast, que al moment ens fa creuar una am-
pla plaça carbonera. A partir d’ara caminem de flanc, 
més o menys de pla, pel costat de solei i per l’aulinar 
(alzinar). Més endavant tornarem a deixar dos camins 
(el camí del Capellà), més principals, que pugen per 
la nostra dreta en direcció al santuari de Finestres. 
Era per on podia pujar a cavall el capellà del santuari. 
Per sobre nostre veiem una magnífica paret de pedra, 
d’una de les feixes dels horts dels Emprius, que es tre-
ballaven quan el Santuari era habitat. Sense adonar-
nos, després creuem el Serrat Blanc.
 Hem arribat a un collet molt marcat i que al 
llarg dels anys s’ha anomenat de diverses maneres: el 
pas de l’Ovella, el Portell o el forat de l’Ovella.
 És un collet molt marcat i fàcil d’identificar. 
Cap a migdia baixa el camí del Portell, que tot vore-
jant el cingle del Portell (als nostres peus), ens duria 
altre cop cap a Raspat.
 Traspassem el Portell i la vegetació ens canvia 
radicalment. A la baga, a la vessant de tramuntana, el faig 
i els diversos tipus d’aurons han substituït l’aulina.
 Encarats cap a solixent, primer baixem lleu-
gerament per després anar més o menys de pla. Im-
mediatament obviem una sendera que va per damunt 
del nostre camí. Afluïm a un camí més ample i més 
fressat i pugem cap a la dreta. Pels camins que baixen 
podríem anar cap el collet de Puigsafont i cap al Grau, 
a Clascar i al coll de la Palomera. Després d’una gi-
ragonsa passem per un bonic tram ample i graonat 
que en una sola tirada ens situa davant de l’oratori 
de Finestres, una petita capelleta situada en el caire, 
també conegut pels vells estadants de la zona pel Sant 
Antoni. Canviem de vessant i continuem en la ma-
teixa direcció de llevant, pel camí de l’Oratori, cap 
al santuari de Finestres. A prop i a ponent, l’arbrada 
feixa del Favar (per on passa un entretingut i solitari 
camí que uneix el santuari i Sant Aniol de Finestres) 
queda fitada pels cingles de Costabella (per baix) i pel 
cingle de Can Barretina (per dalt).
 Obviem els trencalls que per la nostra dreta 
baixen cap a Raspat i aviat posem els peus en el re-
cinte del santuari de Finestres. L’església, la rectoria, 
el refugi lliure, les runes de Ca l’Ermità i el pla de la 
Iera formen aquest harmoniós i tranquil paratge. 
 Abans feien la festa de la Campana al San-
tuari. Eren uns anys grassos i expliquen que els pans 
que sobraven els llençaven pel cingle. Poc després va 
esclatar la guerra civil i deien que era el càstig per la 
disbauxa dels anys anteriors. Al costat de la porta de 
l’església hi ha una placa en memòria de la Lliberta 
Ferrarons, una dona molt devota a la verge de Fines-
tres. Expliquen que, quan va morir, les campanes van 
fer 15 repics totes soles.



Santuari de Finestres 

 Marxem pel camí que passa pel costat de 
l’església i creuem els murs del recinte per un pas es-
tret que devia ser de bon defensar en èpoques reculades 
més conflictives. Al moment deixem a l’esquerra un 
corriol que, pel camí de la Lleixa (era per on passava 
la romeria de Mieres, per anar a l’aplec de Finestres), 
ens duria al coll de la Palomera. Baixem pel camí del 
Caire, des d’on podem admirar el conjunt del santuari.
 Aviat passem pel turó dels Forats i deixem el 
caire per entrar a dins de l’aulinar. El nom del turó 
s’escau d’alló més bé ja que el terra està ple de caus o 
petits avencs. Continuem baixant decididament. Més 
avall passem pel poc significat turó de la Casa o de 
Raspat i enforquem el camí de pujada de l’anada. En 
un moment acabem de baixar fins la iera de Raspat, 
on finalitza la nostra caminada.
 Aquesta casa fou habitada fins a finals dels anys 
cinquanta. Des d’aquí es veuen molt bé els turons de la 
carena propers al castell de Finestres: turó del Castell, 
turó de la Barbacana, turó del Mig i turó del Més Enllà. 
Aquest darrer, damunt mateix d’un collet, també ano-
menat el Portell: el pas estret per on passa la carretera 
de Mieres a Sant Aniol de Finestres.

Mieres, 19 d’octubre de 2013 

                                

Trescant per la capçalera de la Llémena

 La Llémena és la riera que drena la vessant 
ponentina de la muntanya de Rocacorba i també de 
bona part de la serra de Finestres. Després de recórrer 
poc més de 30 km, aporta les seves aigües al riu Ter.
 Però, on neix aquesta riera?
 És més fàcil acotar el nom de la part baixa d’un 
curs fluvial que no pas la del seu naixement. Sigui riu, 
riera o torrent, un curs fluvial, ja ben definit, normalment 
sol ser fruit de l’aportació de diversos petits torrents.
 Si anem remuntant el seu recorregut, fins a 
Sant Aniol sembla ben batejada com a Llémena. Just 
davant dels pous de captació de les aigües de Sant 
Aniol li arriba l’aportació dels torrents que drenen els 
caients dels cingles de Costabella, de Can Barretina i 
del Santuari de Finestres.
 La volta que farem avui serà per la capçalera 
de la Llémena i concretament pels paratges propers al 
veïnat de les Medes.
 Comencem a caminar al final del pla de la 
Faja, força herbat, més conegut pels olivets de la Faja 
(hi havia hagut fileres d’oliveres). Anem per una vella 
pista de desemboscar, de bracet de la riera, que aquí 
anomenen riera de les Medes. Aviat creuem una clo-
terada, el torrent dels Llims, que recull una part de les 
aigües del Faig Rodó, un dels dos turons sostres de la 
serra de Finestres (aquest, de 1020 metres d’altitud i 
el Puigsallança, de1026).
 Abans d’emprendre unes llaçades ben mar-
cades, deixem a l’esquerra el corriol que, creuant el 
torrent de la Plana, s’enfila directament cap a les Me-
des. Serà el nostre camí de tornada.
 A la tercera corba cap a la dreta, deixem la pis-
ta i ens enfilem per un bonic camí que ens farà guan-
yar alçada ràpidament: és el camí de les Marrades.
 Murets de pedra, que van resistint any rere 
any l’erosió de les aigües pluvials, sostenen trams de 
camí que permeten fer les agraïdes llaçades, que ens 
fan guanyar alçada sense cansar-nos més del compte.
 Afluïm al camí de la Suca, que surt del costat 
del pas del Diable, un pontet natural sobre el torrent 
de la Plana a l’alçada de la font dels Socals.
 Pugem sostingudament pel camí de la Suca, 
amplot, ja que dècades enrere el vell camí va ser 
eixamplat per baixar-hi troncs. Passarem per sota de 
la Suca, el turó de més alçada de la serreta que separa 
els torrents dels Llims i de la Plana.
 Quan portem poca estona caminant de pla, i 
altre cop per un corriol, arribem al collet de la Iera 
del Boix, interessant per ser un punt d’on surten di-
versos camins. Per l’esquerra baixa, entre boixos, un 



camí que, tot resseguint el torrent de la Rovira, ens 
duria a la Plana.    Hi passarem més tard de puja-
da. Per la dreta del collet, baixa el camí dels Llims, 
de característiques similars al de les Marrades. Era 
el camí principal que tenien la gent de la Rovira i de 
la Rovirota per anar cap a Sant Aniol i cap a Girona.  
Nosaltres seguim recte, pujant per aquest serrat fo-
rça estret, que no ens planteja gaires dubtes a l’hora 
de cercar el camí. En un tres i no res som a dalt del 
cim, anomenat el caire de la Iera del Boix. Costa de 
creure que enmig de zones tan boscoses puguem tro-
bar aquest cim esmolat, net de vegetació i amb una 
vista a vol d’ocell. Dominem el paisatge que ens en-
volta més proper: les valls que formen la Llémena, 
la Suca, el Morral, la imponent casa de la Plana, da-
munt seu la Casanova de les Medes, per la dreta les 
renovades construccions de Mas Ventós i les properes 
runes de la Rovirota. Més lluny veiem les muntanyes 
que formen el Montseny i a l’esquerra de la coneguda 
cinglera del Far, el santuari de la Salut de Pallerols, el 
cingle d’Aiats, Cabrera i el massís de Puigsacalm.
 Baixem per l’extrem de tramuntana del serrat, 
on hi ha un saplà o petita esplanada, és la Iera del 
Boix. Per la dreta baixa el camí de la Font. Aquest ens 
faria passar per la font dels Segalars (naixement del 
torrent dels Llims) i, ja per pista, per la Trona i cap a 
Sant Aniol.
 Cal seguir cap a tramuntana i en lleugera puja-
da un camí herbat, però que ens deixa passar, que era 
una vella pista de desemboscar. Ens adreça al planell 
de la Serramitjana o collet de les Llebres, on trobem 
el camí principal que de la Plana puja al santuari de 
Finestres. Baixem pel camí de la Serramitjana, per on 
encara avui dia es pot anar en un vehicle tot terreny, i 
voregem pel bac un parell de turons (primera trobada 
amb el faig i amb plantes típiques de paratges poc 
assolellats) .
 De seguida, passem a prop de les runes de dues 
cases, primer per la Rovira (més apartada) i després 
per la Rovirota o la Rovira Vella. Estan situades en 
un emplaçament privilegiat, a solell i resguardades de 
la tramuntana per la serra de Finestres. La Rovira i la 
Rovirota, així com Mas Ventós, pertanyien al santuari 
de Finestres.
 Un corriol curt, i encara de bon passar si la 
brancada d’uns recents treballs forestals no han tapat 
el camí, ens condueix a la font de la Rovirota. Enmig 
del fondal trobem un viver amb rentadora i la font 
bastida de pedra, però malauradament molts mesos de 
l’any està seca.
 Per pista i per camí vell, més integrat en el pai-
satge, retallem una llaçada del camí i travessem una 
fageda solitària, acompanyada de grèvol i de boix, i 
davallem cap a la Plana.

 Entrem en el camí de la Plana cap a la collada 
del Grau, casa situada a dalt de tot de la serra de Fines-
tres.  Creuem el torrent del Grau (que a partir d’ara ja 
rep el nom de la Plana o ras i curt la Riera) i al cap de 
poc el del Clot de Matabous. Aquest darrer drena les 
aigües de la vessant de llevant del volcà de Can Tià.
 On es congrien aquests dos torrents hi ha un 
petit pla, anomenat la Serradora. El topònim ens re-
corda que en aquest indret va funcionar durant anys 
una  industria per tallar la fusta del faig.
 Entrem en un paratge molt obert que comprèn 
els diversos camps de la Plana.
 Aquesta gran pairalia, tot i que està demanant 
a crits una urgent rehabilitació, encara senyoreja so-
bre els seus dominis. Els boscos, l’aigua dels torrents 
propers i la gran quantitat de terra de conreu va facili-
tar la puixança econòmica dels senyors de la Plana.

 

La Plana

 Prop de la casa enfilem un bon camí que ens 
pujarà fins la Casanova de les Medes i el volcà de la 
Conagra. A mig camí, creuem un torrentet on brollava 
la font de la Casanova. 
 Ens hem tornat a enlairar. En aquest magní-
fic espai obert de la Conagra tenim bones vistes del 
Puigsallança i de  Finestres, amb la casa de Mas Ven-
tós al nostre davant mateix. Per camí ample davallem 
suaument cap al bonic espai del veïnat de les Medes, 
que ens encisarà només d’arribar-hi. 
 Diverses cases formaven el veïnat de les Me-
des: la Guvert, la Cadavall, el Serrat i la Casano-
va, La cabanya i la iera del Serrat (fa uns 12 anys 
s’endugueren les pedres de la casa per fer marges per 
una vinya prop de les Encies) i l’aulina de la Cabanya 



ens donen la benvinguda.
 Són l’únic testimoni silenciós de l’activitat 
que hi devia haver fins a meitats del segle XX. Sota 
mateix de la cabanya, a un tir de pedra, s’aixeca la 
senzilla i curiosa construcció de la petita ermita o ca-
pella de Sant Joan que es mereix la nostra atenció. 

Ermita de Sant Joan de les Medes

 

 Sota l’ermita hi ha la cova dels Treballadors: 
un habitacle bastit a la roca per aixopluc dels treba-
lladors de bosc. A partir dels anys quaranta del segle 
passat ja no s’hi feia missa, ans al contrari, s’utilitzava 
com a estable o galliner per part de la gent del Serrat. 
A l’altre costat dels camps ens miren amb tristesa les 
runes de la casa de la Gubert i un xic més amunt, les 
de la Cadavall.
 Sortim deixant l’ermita a la nostra esquena i 
decantant-nos cap a migdia. Caminem per aquest es-
pai que havia estat tan ple de vida. Davallem per un 
camí, a trams encara empedrat, vorejant feixes am-
ples cobertes de flors, amb marges vermellosos, fets 

de pedra volcànica de la Conagra.
 Aviat i a l’alçada d’una aulina que comença 
a fer patxoca, deixem el camí que baixa cap a la font 
dels Socals i cap a Sant Aniol, i trenquem a l’esquerra 
per un camí més herbat, força planer, que ens durà a la 
Plana. El primer tram, relativament ample, sembla ser 
una vella carretera per treure la llenya dels boscos. Si 
ens hi fixem bé, al cap d’uns 150 metres, a l’esquerra 
del camí i al peu d’un petit cinglet, trobem la bassa 
del Serrat o també coneguda per la Bassa Negra, de-
gut al color fosc de les seves aigües. Pertany al Serrat 
i servia per abeurar el bestiar. Camí endavant ja anem 
per corriol i passem per les Saleres, un petit caire que 
ens pot passar per alt. Quan creuem una petita clo-
terada, a uns metres del camí i dins del clot destaca 
una alta pedra termenera que assenyala la partió de les 
propietats del Serrat i de la Plana.
 El corriol ens deixa en el camí carreter 
d’accés a la Plana, en el paratge de la Gredera (degut 
a l’aflorament en aquesta zona d’abundosa greda per 
l’activitat volcànica). Només caminem unes desenes 
de metres cap a la Plana per, quan les bardisses ens ho 
permeten, deixar el camí i davallar per les feixes de la 
Gredera i anem baixant cap a l’extrem de migdia dels 
camps fins a trobar el torrent de la Plana. A dins d’una 
bauma, a la riba dreta del torrent i al damunt d’una pe-
tita graonada per on es desploma aquest curs fluvial, 
sempre raja la font de la Plana, també coneguda com 
a font de la Bauma o font de les Planelles.

Font de les Planelles

 Creuem el torrent, el remuntem per la seva riba 
esquerra seguint la traça del poc bestiar que encara 
pastura aquests camps de les Planelles, que cada cop 
estan més envaïts per les bardisses. En començar a 
entrar a la fageda, el camí s’eixampla, regira i s’aparta 
del torrent de la Plana i enllacem amb un camí que 
puja més directament des de la Plana.



 Tot pujant, juguem al gat i a la rata amb el to-
rrent de la Rovira i entrem en uns paratges encisadors, 
on la poca llum del sol que s’atreveix a entrar no és 
ben rebuda: els líquens pengen dels arbres i les mol-
ses encatifen les fileres de pedres que fiten el camí. El 
faig hi és molt present, acompanyat d’altres espècies 
pròpies d’ambients humits, com ara el grèvol, el boix 
o l’avellaner.
 Ja força amunt, quan el torrent principal s’ha 
encarat finalment cap a tramuntana, en una petita 
plaçoleta, regirem a la dreta per un senzill i curt ca-
minet que puja decididament enmig d’una espessa 
boixeda a guanyar el collet de la Iera del Boix, per on 
ja hem passat  no fa pas gaires hores.

 Desfem el camí del matí per baixar pel cone-
gut camí de la Suca i ara obviarem el trencall del camí 
de les Marrades. Davallem sempre pel camí de la Suca 
fins creuar per un enllosat el torrent de la Plana, vell 
conegut nostre. No pas gaire més aigües avall podem 
anar a veure el pas o pont del Diable. Un pont natural 
entre penya-segats, on el diable ens té preparat un pa-
rany, segons conten les rondalles de vora el foc. Aviat 
passem per la font dels Socals, ja encaminats cap a 
Sant Aniol. És de les poques que ragen per aquests 
verals, tot i que ha minvat molt el seu cabal.  Aquesta 
font la van conduir a quatre masoveries i donava ai-
gua a totes elles: la Granada, la Faja, la Telleda i Cos-
tabella, amb cap a 1300 metres de mànega. Ara, com 
que flaqueja molt, només l’aprofita la de Costabella.
 Baixem pel camí de la Mina, entre el rec de 
la Font dels Socals i el torrent de la Plana. La Mina 
és una enfonsada al costat esquerre del camí. Diuen 
que per anys era més fonda i que s’havia treballat ex-
traient-ne material.
 Al final de la baixada el camí creua el torrent 
de la Plana, però primer paga la pena d’anar a veure la 
propera cova dels Trabucaires. Una magnífica bauma, 

en el marge esquerre del torrent. Si pogués parlar, la 
d’anècdotes que ens explicaria dels personatges que 
al llarg dels segles s’hi deurien abrigar. 
 Mig tapades per la vegetació treuen el nas les 
runes de Ca l’Anneta, a l’altre costat del rec de la Font 
dels Socals. Quan aquest torrent s’uneix al de la Plana 
pren el nom de riera de les Medes, amb un recorregut 
prou curt, ja que quan passa per Sant Aniol pren el 
nom de la Llémena.
 Ens enfilem a trobar la carretera que ve de les 
Marrades i del termenal de la Plana. Seguint-la ens 
baixarà a Sant Aniol.
 Després de creuar el torrent dels Llims, pas-
sem pel paratge del Forn de la Faja. Diuen que hi 
havia un forn i que la carretera el va espatllar. Unes 
pedres negres, com recremades, afloren al costat del 
camí. Poques passes més avall del camí es desprèn el 
baixant del Morter fins a trobar el punt on es troben 
el rec de la Font dels Socals (que ja s’havia engruixit 
amb el torrent de la Plana) i el torrent dels Llims. On 
es congrien es troba la rodona gorga del Morter
 Sortim del bosc i entrem a l’espai obert dels des-
apareguts olivets de la Faja, ara camps herbats i descu-
rats. Hem retornat on hem començat la caminada.

Mieres, 13 de juliol de 2014 
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