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COMPARTIM

Es hora d’anar a dormir. Ja són cap a les tres de la nit i avui ens hem fet un tip de ballar. Ah, i he de 
dir que m’ha agradat molt una cançó de Los Delincuentes  que es diu “El aire de la calle”.
El dia ha sigut més llarg, de fet, diuen que aquests dies són els  més llargs de l’any. 
Sabeu si es farà el sopar?- Ens preguntàvem aquesta tarda-. 
A les set ha fet un bon ruixat, però han dit els del temps de TV3 que aquesta nit no ha de ploure, per 
tant, sembla que podrem anar bé, tot i que potser haurem d’anar una mica abrigats.
 -SI!!, si que es farà, - diu l’Anna de Cal Xicu Fuster.
Les taules i cadires estintolades a la fàbrica de Can Torrent han quedat ben molles. S’han de parar 
davant de l’Ajuntament, perquè al terra de l’aparcament hi ha masses basses i no anirem bé....Ha 
calgut passar un drap per eixugar-les, i també enretirar els cotxes  del davant dels pisos de Cal 
Ferrer. Tothom hi col•labora. 
Però, i el camió?, què hi fa un camió tan gros davant de l’ajuntament ?!. 
-Diuen que és de Finlàndia  i ha vingut a recollir làmpades. 
-Aquí no va gaire bé que hi sigui i és massa gros, i a l’aparcament no s’hi pot posar, està reservat 
pels petards. I al fons, a sobre l’herba ja està preparat per encendre la foguera amb la flama que 
ens bé del cim de Canigó. 
-Senyor, senyor, please, excuse me .  Today  hi ha una party i potser no podrà dormir. Tonight cele-
brem la Revetlla de Sant Joan and tomorrow is holiday here.  
Molt amablement ha avançat el voluminós vehicle. I és que de fet, hem estat molt ben arrecerats, 
acollits entre les parets de la Ferreria, de la façana del garatge d’en Carlina, de Can Penats i del 
remolc del camió estranger. 
 I per sopar, nosaltres hem fet una bona amanida grega de tomata i i hem portat formatges. També 
aigua en gas i vi de Garriguella, tot i que , pel que he vist a la taula, de vi no en faltava.  Qué bo que 
és el fajol cuinat per la Magda! M’ha agradat molt el xoriç de  Can Batlle  i l’Anna m’ha insistit que no 
deixés de provar les costelletes de conill arrebossades. Oh! Quina delícia!  Una gosseta juganera 
es refregava amb les nostres cames per sota la taula, pel que sembla ella també volia companyia. 
Per davant, una altre filera de taules amb veïns  que sopen i xerren animadament. Entre ells, el 
conductor del camió, un home jove de faccions nòrdiques,  acostumat a anar sol per les carreteres 
d’Europa, avui, sense contar-hi, comparteix el sopar a Mieres i ens somriu.  
De postres, la coca de Sant Joan amb pinyons i fruita confitada.  
Desprès , unes paraules  surten pels altaveus i  informen que els Amics de la Serra de Finestres han 
anat a recollir a Olot la flama que ha arribat del cim del Canigó. Tot seguit,  amb les torxes,  encenen 
la màgica foguera de Sant Joan. Corpresos, restem un instant en silenci, mentre les fustes i car-
trons cremen i ens il•luminen els rostres. Quedem captivats , petits i grans,  per la dansa del  foc.
La revetlla de Sant Joan, i al centre el foc com a símbol ancestral , ens  uneix i ens retorna a la 
nostre essència. 
Compartim tots plegats aquest moment màgic. 
Aquest també és l’esperit dels Amics de la Serra de Finestres: compartir vivències gaudint del nos-
tre entorn.

Narcís Puigvert i Codina 
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Resum d’activitats

28-09-2014 La primera activitat de la temporada 
va consistir en una passejada per la serra de Finestres, 
guiada pel biòleg i naturalista Joan Montserrat que 
ens va ensenyar les diverses varietats d’arbres que 
trobem en aquests paratges. La pluja ens va fer  tornar 
ràpidament al coll de la Palomera on havíem deixat 
els vehicles.

19-10-2014 Vint-i-tres persones s’animaren a pujar 
al Puigsacalm, en una sortida diferent de les habituals, 
matinals, ja que degut al desplaçament fins al peu de la 
muntanya l’activitat s’allargà fins a mitja tarda

01-11-2014 Pel matí trenta-quatre persones 
s’engrescaren per  anar a caçar bolets, tot i les magres 
perspectives degut a la sequera per la manca de plu-
ges. Per la tarda se celebrà el tradicional concurs de 
ratafia casolana, amb la participació de catorze per-
sones. El jurat popular va decidir declarar guanyador el 
licor elaborat per la família de Can Coll del Pujolet.

 

07-12-2014  Aquest cop una trentena de persones es 
decidiren a caminar per la muntanya del massís de 
Rocacorba. Es va poder visitar el santuari i fruir de 
la bona vista que es té des de dalt de la roca corba.

19-12-2014  En col.laboració amb l’Ajuntament de 
Mieres, es va projectar la pel·lícula “L’endemà”, 
d’Isona Passola, al Centre Cívic de Mieres.

15-02-2015  Guiats per Quim Aradas, aquest matí vam 
passejar pels turons que envolten l’estany de Banyoles, a 
destacar la bonica vista sobre l’estany des del Puig Clarà.

04-04-2015  Aquest matí ens desplaçàrem a les Preses 
per caminar pel bosc de Tosca o de Vora-Tosca. Grà-
cies a la col·laboració de l’Ajuntament de les Preses 
amb l’Associació de Pedra Tosca i amb el Patronat 
d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, un guia del 
Parc ens va donar les explicacions necessàries per en-
tendre l’origen de la pedra tosca i com i quan es cons-
truïren les parets i cabanes fetes amb aquest material.



05-04-2015  El bon temps ens permeté finalment 
realitzar aquesta excursió per la serra de Sant Pat-
llari (suspesa pel mal temps el quinze de març) i 
gaudir de l’excel·lent mirador del puig on s’aixecà 
l’ermita de Sant Patllari, el punt més alt de la serra.

26-04-2015  Unes 20 persones s’animaren a par-
ticipar en l’aplec del Freixe, pujant i baixant a 
peu des de Mieres. Al migdia cap a cent persones 
s’aplegaren en el dinar popular al peu de l’ermita.

17-05-2015  La Miana fou l’objectiu de la sortida 
d’aquest dia. Aquests paratges, tot i la seva proximitat  
al nostre municipi, no són gaire coneguts. Per no repetir 
una part del camí de l’anada, abans de la sortida es va 
netejar i recuperar un sender entre el collet de Canelles 
i la riera de la Miana. Cal agrair la col·laboració des-
interessada dels voluntaris que vénen a ajudar estassar 
camins. Sense ells moltes sortides no es podrien fer.

23-06-2015  Col·laborant amb l’Ajuntament de Mie-
res, al vespre, vam anar  a Olot a buscar la flama portada 
des del Canigó per l’entitat Òmnium Cultural d’Olot.

27-06-2015  Ens vàrem trobar a la Plaça Major de 
Mieres, unes vint-i-sis persones per anar recollir 
herbes per fer la ratafia. La Mari de Can Zona i en 
Quim Aradas havien recollit els dies previs més d’una 
quarantena de plantes que es poden posar a la rata-
fia i es varen exposar amb el seu rètol identificatiu.
Posteriorment vàrem iniciar una passejada pels voltants 
de Mieres per recollir les diferents herbes fins arribar a 
la casa de La Riba. De tornada vàrem anar fins al camí de 
Falgons,per acabar de completar la recollida d’herbes.
A la tarda, vàrem fer el licor de la ratafia amb uns 
9 litres d’anís, 8 nous, canella, clau, grans de cafè, 
pela de llimona i taronja, i cap a 40 herbes. Si tot va 
bé, després de tenir-la a sol i serena durant uns 40 
dies, es col·larà i s’embotellarà per després compar-
tir-la durant les diferents activitats de l’associació.



19-07-2015  Per escapar-nos de la calor estival, 
a les set del matí ja sortíem amb els cotxes cap al 
Freixe. Per camins ombrats i amb una relativa fres-
cor a l’ambient, vam baixar fins a l’ermita de Bus-
tins passant per la font de Ca l’Espardenya. A la 
tornada vam agrair els núvols que taparen míni-
mament el sol i ens estalviaren una bona suada.

Descobrint la serra De sant 
Patllari

L’aparcament del bosc de Can Ginebreda o d’en Xicu 
serà el punt de sortida de l’excursió. Xicu Caban-
yes va començar l’any 1975 a situar escultures, fe-
tes amb diversos materials, a dins d’aquest bosc. A 
partir d’aquell moment els pins i roures s’anaren ba-
rrejant, cada cop més, amb una infinitat d’estructures 
de ciment, metall, vidre, fusta... Per a uns, autènti-
ques obres d’art innovadores i trencadores i, per a 
altres, simples andròmines que embruten el bosc.

De l’aparcament sortim per l’única pista que s’encara 
cap a muntanya, pujant suaument. Al moment passem 
pel costat d’una bassa d’aigua dels forestals, situada 
amb bon encert, ja que aquests paratges on el terreny de 
xalió o de margues blaves és abundant, els pins encara 
són força presents i al pic de l’estiu, amb un sotabosc 
espès i deixat, el risc d’incendi no és cap banalitat.

Poc després deixem a la dreta una pista més her-
bada que, passant pel serrat dels Llops, ens duria a 
Can Pau Torre, on fins l’any 1972 hi vivia en Joan 
Teixidor, un bon coneixedor d’aquests paratges.

Quan portem uns deu minuts caminant, a la dre-
ta deixem el camí de la tornada, una bona pista que 
s’adreça a Can Nierga, una gran pairalia que avui dia 
funciona com a establiment de turisme rural. Enfilem 
per l’esquerra, amunt, per un camí sovint fangós i 
cada dia més tapat per la vegetació. Com més avan-
cem més ens encarem cap a migdia i pugem més suau-
ment. Un petit canyer a sota del camí ens assenyala la 
bassa de Can Port, que ja fa dècades que no acumu-
la aigua. Unes passes més i, a l’esquerra, hi naixia 
la migrada font de Can Port, avui ja desapareguda. 

Quan el camí regira sobtadament, apareixen davant 
nostre les runes de Can Port. Una més de les ca-
ses que es buidaren a meitat del segle passat, quan 
els seus estadants, masovers la majoria, baixaren 
a la plana i a les ciutats a buscar-se la vida per in-
tentar millorar les magres condicions en què vivien.

Des de Can Port es té una bona vista, però si els ar-
bres segueixen creixent, aviat només es veurà el sol 
i les estrelles de nit. Entre ponent i tramuntana, des-
taca la serra de Sant Julià del Mont, ratllada horit-
zontalment per les cingleres. Al seu darrere sobresurt 
el Puigmal, punt de partida de la serralada pirinen-
ca, que cap a la dreta s’allargassa fins a Canigó. Per 
l’esquerra del quadre paisatgístic, veiem la serra de 
Finestres on destaquen el penyal del castell de Fi-
nestres i el Puigsallança. Si tenim bon ull, a la seva 
vertical un puntet blanc ens fita la Roca Blanca de 
Migdia. Era el rellotge natural de la gent de la vall 
de Mieres, que encara per tradició i la bona volun-
tat de quatre veïns la mantenen pintada de blanc.

Continuem camí encarats ara cap al nord i al primer 
revolt trenquem a l’esquerra per un camí menys fres-
sat. Mantenim la direcció poc més d’un minut fins 
trobar un corriol que s’enfila dret i decidit. Si seguís-
sim unes desenes de metres més pel camí, trobaríem 
un altre pujant, que ens enfilaria dos o tres feixes fins 



trobar la cova d’en Port. És un avenc amb una boca 
petita que dóna pas a una sala ampla, que després con-
tinua per passadissos estrets no aptes per als que ja 
no s’hi troben bé a dins d’un ascensor. Bàsicament, 
la part principal la formen dos galeries sobreposa-
des, cada una d’uns 22 metres de llargada, i una ter-
cera d’uns 17 metres que s’enfila cap amunt. Sem-
bla que s’hi havia amagat gent durant la guerra civil.

Continuem. Fem uns cinc minuts de pujada ferma 
que ens deixen en un petit saplà, on continuarem la 
pujada, menys sobtada i per un vell camí amb més 
personalitat. Era l’habitual per anar a l’ermita de Sant 
Patllari pel dia de l’aplec. Anirem remuntant l’estreta 
i petita serreta que ens desprèn de la principal de Sant 
Patllari. Al moment passem per l’Empedrat, un bo-
nic nom per descriure un petit tram d’enllosat natural. 
Com més alçada guanyem, el material sedimentari 
del terra passa de les margues (material més fi que 
ha necessitat més temps per dipositar-se) al gres (el 
que trobem habitualment per tot aquest sector de Sant 
Patllari, massís de Rocacorba, serra de Finestres...).

Afluïm a una pista i pugem cap a l’esquerra. A la pri-
mera bifurcació que trobem, al cap d’uns tres minuts, 
seguim per la dreta direcció cap a migdia. Caminem 
pel paratge de les feixes de Sant Patllari. Com de 
canviat seria aquest paisatge, sense arbres i amb les 
feixes treballades! Planegem per la vessant ponenti-
na de l’ermita on prolifera el marfull, una planta que 
s’afanya a colonitzar els espais oberts, guanyats al bosc. 

Quan creuem la serra de Sant Patllari som a Coll 
Tallat, on conflueixen diversos camins. Obviem el 
de la dreta, que segueix el fil de la serra, i regirem 
a l’esquerra, direcció sol ixent. De dalt de l’ermita 
baixa una sendera que serà per on passarem més 
tard. Caminem pujant molt lleugerament pel solei de 
l’ermita fins guanyar, altre cop, el caire de la serra 
en un altre collet i una nova bifurcació de camins. 
Som en el pla del Gos o dit també l’aulina del Llop. 
Aquest animal devia passejar força per aquests ve-
rals i era temut, ja que trobem pels voltants diversos 
topònims que ens en fan referència. Un altre serrat 
dels Llops baixa d’on som cap a la casa de les Comes. 

En el collet trobem la senyalització dels itineraris 2 i 
3, Porqueres, Camins a Peu, que cal seguir-los amunt 
i cap a ponent, ja en l’empenta final per assolir el cim 
i l’ermita. Tres minuts de pujada i a l’esquerra hi ha 
la desviació per anar a veure la pedra de la Mà de 
Deu. És una roca amb tres cassoletes gravades a la pe-
dra, talment com si fos una creu. Unes marques, que 

semblen els dits d’una mà, ajudaren a bastir la llegen-
da que fou aquí on la Mare de Déu s’impulsà amb la 
mà per fer el salt i pujar al cel. Finalment, assolim el 
cim (646 metres d’altitud) i l’ermita de Sant Patllari 
(entre una hora i quart i una hora i mitja de caminada).

  dibuix: Dolors Pinatella

A l’edat mitjana (concretament en un document de 
l’any 1182) la muntanya s’anomenava Spelio o Spe-
culo. L’ermita és romànica, ja documentada en el 
segle XIV, però sembla que l’habitatge de l’ermità 
conserva restes de murs d’una antiga torre de vigia 
aixecada pel comte Borrell II (segle X) durant les se-
ves lluites amb el comte Miró de Besalú. L’ermita fou 
reformada el 1727, la qual cosa li donà l’estructura 
actual; i la darrera restauració fou feta l’any 1985 pel 
Centre Excursionista de Banyoles. Al peu de la pa-
ret de tramuntana es veu la boca d’una cisterna, ara 
plena de terra. El campanar ha estat anorreat diver-
ses vegades pels llamps i conten que dos ermitans 
foren morts per descàrregues elèctriques. L’aplec se 
celebrava cada 28 d’agost, per Sant Agustí, però ac-
tualment es fa coincidir amb la festa major de Pujar-
nol, a finals de setembre. Quan es feia a l’agost era 
normal veure-hi una gran concentració de formigues 
alades, i el llegendari popular deia que anaven a re-
tre homenatge a sant Patllari. Josep Maria Massip, el 
naturalista de Banyoles, ens dóna una explicació més 
raonable: a finals d’estiu les formigues alades formen 
uns grans eixams voladors que es concentren en els 
punts més elevats que troben en els seus recorreguts.
És un mirador excel·lent, però si els arbres segueixen 
creixent aviat no quedarà gaire paisatge per contem-
plar. Per descriure la magnífica vista des d’aquest 
mirador de primer ordre és millor reproduir una part 
del text del llibret de l’Itinerari 2 de la col·lecció 
Porqueres. Camins a Peu, escrit per Ernest Costa:



SOTA L’ESGUARD PIRINENC. Un pensament a 
la dreta de la vertical del poble de Mieres i al darrer 
horitzó, comencen llargues carenades i alts cims pi-
rinencs, que tret de les muntanyes de Campelles i de 
Sant Amanç no tenen arbres: Taga, Serra Cavallera, 
Puigmal, Bastiments, Gra de Fajol, Costabona i Cani-
gó. Per sota d’aquest horitzó identifiquem Sant Julià 
del Mont, Puig Ou i el Talló, Bestracà, Comanegra, 
puig de Bassegoda i la Mare de Déu del Mont. Als 
peus tenim la ribera de Merlant, emboscada i amb 
vena-segats vistents com el de Roca Canera. Enllà de 
la Mare de Déu del Mont s’estén la línia finíssima de 
la serra de l’Albera, amb la inflexió del Portús, les 
elevacions de Puig Neulós i Sallfort, i una nova in-
flexió, ara formada pel coll de Banyuls. Més a lle-
vant es retallen les cantelludes punxes del castell de 
Verdera i l’arrodonit Pení. Al cap de Norfeu les al-
tives muntanyes pirinenques són engolides pel mar. 

VERS LA MARINA. Del golf de Roses cap a nosal-
tres s’escampen les planes empordaneses i la ciutat de 
Figueres fins arribar al cultivat pla de Martís. A mig-
dia del golf rosenc la costa és baixa i passa desaperce-
buda fins que el castell de Montgrí posa referències a 
la panoràmica. Després de l’àmplia vall formada pel 
Ter l’horitzó torna a enfilar-se amb les muntanyes de 
Begur, les Gavarres i la compacta carcassa del san-
tuari dels Àngels, Ardenya i la serra de Montnegre. 

TERRES ENDINS. A migdia i davall nostre s’obre 
la boscosa vall de Pujarnol, tancada pel Puig Bataller 
i Rocamirall. Rocacorba s’aixeca majestuosa, amb 
la roca que fa de peanya al santuari i Puigsou. Una 
successió de petits cims porten al puig sa Capell i a 
l’àmplia carena del Freixe, la qual acompanya la vista 
fins a Finestres, que té al darrere un bocí de Puigsa-
calm. També al fons de tot, el Far i el santuari de la 
Salut surten per ben poc. Aiats i Cabrera els veiem 
a cor què vols. L’acollidora vall de Falgons es des-
plega propera. I tornant enrere, enmig de la foresta 
i a la dreta de la clenxa feta per una filada elèctri-
ca distingim la mar de bé l’ermita de Sant Nicolau. 

SANT PATLLARI AVALL. Des d’on som i en direc-
ció al santuari de Rocacorba la serra baixa al Coll Ta-
llat, puja al puig Cabrit, torna a baixar a la Creu d’en 
Nierga (coll), torna a pujar al Pi Gros (cim i mun-
tanya) i baixa de nou al collet de Pujarnol. És la par-
tió d’aigües de les valls de Pujarnol i de Campmajor. 

Per continuar l’excursió cal buscar un caminet que 
està marcat amb els senyals grocs de l’itinerari 3 
de Porqueres i que passa pel costat de migdia de 
l’ermita, resseguint una de les primeres feixes. Aviat 

comencem a baixar decididament pel caire boscós de 
la serra i posem peu altre cop al Coll Tallat. Mante-
nint la direcció continuem, un parell de minuts per 
la pista que segueix el fil de la serra i, a continuació, 
seguint la senyalització groga, trenquem a la dreta, 
deixem el camí ample i continuem per una sende-
ra ben fressada per la vessant ponentina de la serra.

De seguida el corriol ens retorna al caire i anirem enfi-
lant diversos turonets, amb poc desnivell. Així passa-
rem pel Serrat Blanc Petit, pel Serrat Blanc, pel Puig 
Cabrit o serrat de les Múrgoles, per la creu d’en Nier-
ga,  per la Serra, per les barraques dels Artigaires, pel 
serrat de les Ombres i pel Pi Gros.  Que en un espai 
tan petit trobem aquesta profusió de noms, ens indica 
que havia estat molt humanitzat. Primer els artigaires 
arrencaven el bosc i preparaven la terra perquè fos 
cultivable, barrejant-hi les cendres de la crema del so-
tabosc i de la brossa. Durant centúries es cultivaren 
les feixes (encara en resten força parets) i més tard ja 
només s’utilitzaven per a pastura del bestiar. Un cop 
definitivament abandonades, a les feixes hi retornaren 
els arbres, com també els llenyataires i els carboners. 
Quan l’època del carbó fou història passada, els bos-
cos s’embardissaren i actualment només s’aprofiten 
per fer llenya per les estufes i pels focs de terra.

Caminar pel caire fins el Pi Gros és agradable. Aquest 
arbre singular segueix resistint després de la caiguda 
d’un llamp. Desbrancat i mig corcat encara senyoreja 
per sobre dels seus veïns. A partir del Pi Gros, el camí 
segueix també pel caire, que per alçada ràpidament. 
A mitja baixada passem pel costat de la bassa dels 
Arços, que s’omplia d’aigua de la pluja i era neces-
sària pel bestiar. Aquesta bassa és protagonista d’una 
llegenda popular. En la carestia que es vivia segles 
enrere, i fins a meitats del segle passat, la roba dels 
difunts se solia aprofitar. La dita popular deia que no-
més es podia rentar en un torrent, que si la rentaves 
en una bassa aquesta s’assecaria i no retindria més 
l’aigua. Diuen que una dona d’una casa veïna a Can 
Vila de Pujarnol va anar a rentar la roba d’un difunt 
a la bassa dels Arços, i que la bassa a partir d’aquell 
dia va començar a perdre l’aigua molt ràpidament. 

En un no res ens plantem en una pista a tocar el 
collet de l’Oratori, també dit de la Torre o de Pu-
jarnol. Si volem arribar-nos al collet ens caldrà fer 
quatre passes per la carretera asfaltada que puja 
a Rocacorba. No es té memòria oral que la forní-
cula de l’oratori aixoplugués una imatge. Un veí 
de Pujarnol explica que es feia una processó fins 
l’oratori i que el capellà donava un ral als assistents.



  
                

                         dibuix: Dolors Pinatella

Retornem al final del corriol de baixada i seguim 
per la pista de terra direcció cap a tramuntana. Al 
principi pugem, però després anirem força de pla. 
Aviat, deixem a l’esquerra el camí que baixa cap 
a les runes de Can Roqueta i cap a Can Barris. Al 
cap de pocs minuts, si no ens hi fixem bé, ens passa-
ran per alt les runes de Cal Sull (per sota del camí). 
Fou la darrera casa habitada d’aquest sector (a 
prop de Cal Sull hi havia Cal Calixto i Can Conill).

          Font de Can Nierga        

Quan la pista puja i regira a la dreta, trenquem a 
l’esquerra, de baixada i molt plàcidament, pel camí 
vell que ens durà a les portes de Can Nierga. Passem 
per davant de la font de Can Nierga (dreta) força des-
curada i tan coberta de vegetació que costa de veure el 
viver. Tres minuts més i sortim a un espai obert a tocar 
el camí d’entrada a Can Nierga. És agraït de trobar-te 
en un espai endreçat, amb els camps sense bardisses i 
la casa restaurada. Aixecada en un estrep de la muntan-
ya, gaudeix d’una vista esplèndida de la serralada piri-
nenca, del Puigmal a Canigó, i  de la serra de Finestres.

Marxem en sentit contrari a la casa, flanquejant en-
cara diversos camps i feixes on és palpable el pas-
turatge del bestiar. Quinze minuts de caminada i ens 

situem al trencant que al matí hem agafat per anar cap 
a Can Port. Continuem baixant i, deu minuts més tard, 
tornem a trepitjar l’aparcament de l’entrada al bosc 
de Can Ginebreda. Haurem caminat uns 9,500 km. 
i guanyat un desnivell acumulat d’uns 400 metres.

Mieres, 15 de març de 2015

   



Descobrir rocacorba

El massís de Rocacorba separa les valls de Lléme-
na, de Campmajor, del Matamors i del Revardit. 
Des del collet de Bastarra al nord-oest, on finalitzaria 
la serra de Finestres, i el collet de l’Escaleta al sud, on 
comença la muntanya de Velers, la muntanya de Roca-
corba té diversos colls per on passen els camins que, de 
ben antic, han servit per comunicar els diversos nuclis 
de població: per un costat els de la vall del Llémena i per 
l’altre, els de les valls de Campmajor i del Matamors.
A força alçada (uns 730 metres) i al mig mateix del 
massís i prop de Puig Sou, que amb els seus 991 
metres és el sostre de la muntanya, es troben les 
cases de Can Vives, Can Mitjà i Can Tuià, que for-
men el veïnat de Rocacorba. Habitades fins fa pocs 
anys, aquestes cases són el centre d’una teranyi-
na de camins utilitzats des de temps immemorials. 
El camí del Portell d’en Salica seria l’únic camí de ca-
rro, o per a vehicle tot terreny, que comunicaria direc-
tament aquestes cases amb Granollers de Rocacorba.
El camí de Turó Rodó és el més curt per anar a Gra-
nollers. Era l’utilitzat per la mainada de Can Vives per 
anar a peu a l’escola: una hora de camí a l’anada i una 
altra a la tornada. I no ha plogut pas tant des de lla-
vors: estem parlant dels anys setanta del segle passat.
El camí de l’Escaleta (cal aclarir que aquest topò-
nim “escaleta” no és el mateix que trobem en el co-
llet de l’Escaleta, ja que estan situats geogràficament 
en llocs diferents) sempre ha estat el tradicional de 
pujar al santuari de Rocacorba (nosaltres el farem de 
baixada), acollia la gent que venia pel Portell d’en Sa-
lica, Turó Rodó i Coll Saposa. El camí dels Morts, 
un dels molts camins que trobem amb aquest nom, 
era l’utilitzat per la gent de Sant Nicolau, Roure 
Gros, i tots els que pujaven per la vall del Matamors 
en direcció al santuari. Aquest camí, força malmès 
per la construcció de l’actual carretera de cotxes, 
ha estat restaurat pel Centre Excursionista de Ban-
yoles i serà per on accedirem nosaltres al Santuari.

Deixem els vehicles en el pla de Martí i comen-
cem a caminar creuant-lo. Durant tota l’excursió 
anirem seguint les marques grogues i blan-
ques de PR i trobant la senyalització vertical 
col·locada pel Consell Comarcal del Gironès.
Molt ràpidament obviem per la dreta la pista actual 
que baixa a les cases de Can Vives i de Can Mitjà, 
voregem la quasi desapareguda bassa del Pla de Martí 
i deixem una pistota que baixa a la poc coneguda font 
d’Escudella, també recentment restaurada. Passem per 
sota d’una línia elèctrica i iniciem la pujada pel camí 

dels Morts, que ens adreçarà fins a dalt el santuari. 
Abans, els camins per on es baixaven els difunts a 
enterrar a la parròquia corresponent, els anomenaven 
camí dels Morts o dels Difunts. Era llei que un camí 
per on es passava un difunt quedés de servitud pública.
 
Entrem a dins de bosc i anirem alternant l’aulinar 
amb la fageda. Més endavant trobem el punt on el 
camí vell es va malmetre en construir la carretera i es 
va haver de fer de nou, unes desenes de metres més 
avall. Cal destacar que, en la construcció d’aquest 
tram nou i degut al pendent de la muntanya, per po-
der consolidar el camí es van fer diversos murets 
de pedra seca, tal com s’havien fet tota la vida. Un 
ofici camí de desaparèixer per la seva poca utilitza-
ció. Qui estigui interessat en aquest tema pot visitar 
la pàgina web de la “Coordinadora d’entitats per la 
Pedra Seca”: http://www.coordinadorapedraseca.org.

Després del costerut pujant del Senglar recuperem el 
camí vell per on caminarem més plàcidament. Poc 
després de vorejar la capçalera del rec de l’Escaleta 
afluïm a la pista de terra, accés amb vehicle al santua-
ri, que  seguirem a la dreta. Al moment apareix davant 
nostre la bonica vista de la roca baumada i del san-
tuari al seu damunt, talment com la proa d’un vaixell.

Quatre gambades i guanyem la plaça de Rocacorba, 
al peu de la roca. Hi ha un pedró amb una creu de 



ferro i és una important cruïlla de camins. La con-
tinuació de la nostra pista du a les runes de la casa 
de Serralta i passa per on la llegenda situa les runes 
de la primitiva església. Explica la llegenda que, 
quan van començar a fer-la, cada matí trobaven 
les eines prop de la pedra de Rocacorba. Pensaven 
que era algú que els feia una broma. Finalment, 
cansats de traslladar les eines cada dia d’un lloc a 
l’altre, van fer l’església a l’actual emplaçament.

El corriol que baixa a la dreta és el camí de l’Escaleta 
(per on anirem d’aquí una estona) i porta al veïnat 
de Rocacorba, format per les cases de Can Vives, 
Can Mitjà i Can Tuià. El camí que baixa en direc-
ció cap a Girona és el camí del Reblinco Fosc i, 
per Maverd, arribaríem a Canet d’Adri. Fins a 
la plaça no hem trigat gaire més de mitja hora.
Les escales ens pugen a l’entrada del santuari, que po-
drem visitar gràcies que l’Agrupament Escolta Sant 
Narcís de Girona (entitat que actualment gestiona 
aquestes instal·lacions) ens han facilitat el seu accés.

Els orígens de Rocacorba són ben antics. Apareix el 
nom de “Rochacurva” a l’any 1065, en un testament 
de Guillem Guifré. A l’any 1161, Berenguer de Roca-
corba fa donació al bisbe de Girona dels drets sobre 
l’església del castell. A l’any 1486, després de les gue-
rres dels remences, el castell queda enrunat, i poc des-
prés Rocacorba es constitueix en santuari. L’edificació 
actual és fruit d’unes obres de reformes del segle XVIII. 
El darrer rector amb estada al santuari va morir l’any 

1936. La part d’hostatgeria va estar en funcionament 
fins a meitats dels cinquanta del segle passat. Degut 
a l’abandonament, l’edifici es va anar deteriorant fins 
que, l’any 1979, el grup de treball del Centre Excur-
sionista de Banyoles hi va fer actuacions de neteja i 
d’arranjament, fins deixar l’església i l’hostatgeria en 
bones condicions, davant del perill d’esfondrament.
La imatge que es venerava de la Verge, dita la Mare 
de Déu de la Pera (per una peça de fruita, com una 
pera, que aguanta a la mà dreta), fou trobada segons 
la llegenda en una cova propera. És una talla gòtica 
d’alabastre policromat del segle XIV que es guarda 
en el Museu d’Art de Girona. A la sala gran de la rec-
toria s’ensenya una còpia de l’original, de l’any 1983.

Des de dalt de la roca corba podem admirar millor el 
paisatge que ens envolta. I també rendir admiració i 
respecte pels darrers masovers del santuari que con-
reaven un hort aquí dalt i hi feien la userda per als coni-
lls. M’explicaven la Trini i la seva germana, la Joana: 
“la de sacs de terra que s’havien pujat a l’esquena per 
poder fer-hi l’hort”. Hi van viure una dotzena d’anys a 
cavall dels quaranta i dels cinquanta del segle passat.
 
Transcric uns paràgrafs de la ressenya de Josep Ba-
rrillon i Paradell d’una excursió a Rocacorba, feta 
en els dies de festa amb motiu de la proclamació 
de la segona República, publicada el maig de 1935 
en el Butlletí del Club Excursionista de Gràcia:
“des del pedró-oratori posat a la punta de la roca, 
poguérem contemplar l’estimball que sota nos-
tra hi havia, vers les valls de Biert i Canet d’Adri, 
i poguérem fruir d’una de les esplèndides panorà-
miques imaginables; al lluny i prop, la ratlla dels 
nostre blau mar, deixant veure tot el golf de Roses, 
les serres de Sant Pere de Roda, les Alberes, el Ca-
nigó, Bassegoda, el Puigsacalm, Cabrera, el Far 
i el Montseny. A sota, les valls dels rius Finestres i 
Llémena, i els conreus de Granollers de Rocacorba 
pel costat de ponent, i pel de llevant Banyoles, amb 
el seu estany i tota la xamosa plana de l’Empordà”



anem remuntant pel marge esquerre del rec del 
Pla de Martí fins a trobar la pista de terra que, en 
menys de dos minuts, ens deixa al pla, on hem co-
mençat a caminar, poc menys de dues hores abans.

(Informació de la toponímia i del santuari facilitada per la 
família Coma-Vila)

Mieres, 7 de desembre de 2014

-----------------------------

En memòria de Lluís de Can Salavia

Quan ja quasi bé havíem tancat l’edició de la revista, 
em diuen que ens ha deixat als 82 anys en Lluís Serra, 
més conegut com en Lluís de Can Salavia. Era la terce-
ra generació de masovers de la casa i per tant coneixia 
molt bé els paratges propers al veïnat de Ruïtlles. Des-
prés de la primera xerrada, al juny del 2008, hi vaig 
anar-hi tornant diverses vegades a fer-la petar. Mentre 
parlàvem i m’explicava les seves vivències, anaven 
sortint tot un reguitzell de noms de fonts, camins, tu-
rons, cases, camps... Ha estat una de les persones que 
més m’ha ajudat a recuperar els noms de lloc, aquest 
patrimoni cultural que s’està perdent any rere any. 
Li agraeixo la paciència que em va dedi-
car, en les moltes hores de conversa pausada i 
tranquil·la, mentre em traspassava el saber, que 
havia anat acumulant al llarg de la seva vida.

Joan Pontacq
-------------------------------

Puigsacalm

És el cim més emblemàtic dels voltants d’Olot i 
poder el més visitat. Presideix aquest massís de 
muntanyes, anomenat del Puigsacalm, amb els 
seus 1514 metres d’alçada. Segons diversos au-
tors, antigament se l’anomenava “Monte Gurni”.

El camí més fàcil i més accessible per a pujar-
hi, és per la carretera de la collada de Bracons, ara 
menys transitada des de l’obertura del polèmic túnel 
que comunica la vall d’en Bas i la vall del Fornés.

Situats ja a la collada, el pas més difícil del dia 
serà pujar el marge de la carretera  i guanyar la 
traça de sender, que ja no el deixerem en tota la 
jornada. Aviat apareixen els faigs, que ben segur 
per aquestes dates ja deuen començar a groguejar.
La pujada es sostinguda, amb petits intervals de 
baixada, que ajuden a recuperar una respiració més 

Si passem per sota del santuari, creuem els horts 
del Castanyer i ens enfilem, en sentit migdia, per 
uns ben visibles graons de pedra, un curt i esmo-
lat camí ens adreça al serrat de l’Oliveró, el cai-
re que domina per alt la roca corba. Des d’aquí 
tenim una magnífica vista a vol d’ocell del santua-
ri i podem gaudir d’una esplèndida panoràmica.

Situats altre cop a la plaça de Rocacorba, l’abandonem 
pel camí de l’Escaleta tot baixant suament. Just 
creuar l’incipient rec de la Capella passem per sota 
de la font del Rector. El paratge de l’entorn de la 
font fa anys que reclama que algú en tingui cura. 
L’aigua de la font, que prové d’un dipòsit pro-
per on hi ha la deu, és de molt dubtosa potabilitat.
Continuant per aquest agradable camí no podem 
passar de llarg de l’arcoba de Rocacorba, la cova 
on la llegenda situa la troballa de l’estatueta de 
la Mare de Déu de Rocacorba. El forat de la cova, 
ben visible a peu de camí, convida a entrar-hi. 
Es poden recórrer unes desenes de metres sense 
abaixar gaire el cap, llevat d’un pas un xic estret.
 
Fins al collet del Caire, per on baixa l’aperduat camí 
del Caire de l’Arcoba a trobar la riera de Rocacorba a 
l’alçada de la barraca d’en Marcó, hem estat caminant 
en direcció a ponent, però a partir d’ara ens encarem a 
tramuntana i comencem, decididament, a perdre alçada.
Baixem l’Escaleta, un grau força vertical molt ben 
arranjat amb graons. Una obra ben feta que segueix 
resistint els embats del temps i l’erosió de l’aigua de la 
pluja, i que devia costar suors i treballs quan es va fer.
Anirem alternant trams planers i baixades sobtades 
sense sortir mai de sota el paraigües del bosc, clara-
ment dominat per l’aulina. Ja cap al final de la baixa-
da, traspassem el rec del Camí dels Morts i trobem 
la Roca Barret. Una roca singular, modelada per 
l’erosió natural, amb un nom escaient i molt ben ba-
tejada pels estadants de Can Vives i de Can Mitjà.

El camí vell passava abans pel mig de les cases del 
veïnat, però degut a la venda de la finca i després de 
negociar amb els nous propietaris es va acordar de mo-
dificar-lo per rodejar el conjunt de les cases. Seguint 
les marques de PR (groc i blanc) travessem la pista de 
terra d’accés amb vehicle al veïnat de Rocacorba per, a 
continuació, començar a pujar, altre cop però per poca 
estona (menys d’un quart d’hora), cap al pla de Martí. 
Sense quasi bé adonar-nos, creuem el rec de la Font 
d’Escudella, afluent del rec del Pla de Martí (que pren el 
nom de rec del Clot, més avall de la unió dels dos recs).

Enfilem cap amunt, entrem a dins de fageda i 



Projectes de Futur
Inventari de Camins a Peu

Una de les finalitats de l’Associació d’Amics de la 
Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres, entitat sen-
se ànim de lucre, és la preservació i la recuperació 
del patrimoni natural de la serra de Finestres. I dins 
d’aquest patrimoni està inclosa la xarxa de camins 
i senders, que ha estat utilitzada pels habitants de la 
zona per desplaçar-se habitualment.

Cal recuperar i conservar aquests camins i senders 
que en els darrers anys s’han anat perdent degut a 
l’abandonament progressiu de les activitats ramade-
res i bosquetanes. Aquestes activitats tradicionals, 
que originaren l’entramat de camins que trobem 
en el nostre entorn, han cedit pas i protagonisme a 
l’excursionisme, l’esport i el gaudir de la natura (en 
totes les seves facetes), que actualment són, majori-
tàriament, els incentius que motiven a les persones per 
anar a un espai natural. En general, a part de l’esport, 
se cerca a la natura uns valors culturals i estètics com 
el silenci, la quietud i la contemplació tranquil·la del 
paisatge.
Mieres disposa de sis cases de turisme rural, d’una 
casa de colònies i de dos centres productors de men-
jar i d’agricultura ecològica. Poder oferir a aquestes 
empreses una bona xarxa de senders, tal com ja s’ha 
fet en altres zones del nostre país i principalment 
d’Europa, és ajudar a diversificar la seva oferta.

Els camins rurals tradicionals són un patrimoni cul-
tural i històric dels municipis, que cal conservar i 
recuperar, i esdevenen, a través del senderisme i del 
turisme rural, un recurs econòmic respectuós amb la 
natura. Per garantir l’accessibilitat d’aquests camins 
cal fer-hi treballs de conservació i de restauració, però 
primer cal inventariar-los. La nostra entitat té pensat 
presentar a l’Ajuntament de Mieres el projecte per fer 
l’inventari de camins a peu del nostre municipi. 

Sense la implicació ferma i seriosa de les administra-
cions local i comarcal serà difícil dur a terme aquestes 
tasques de manteniment, per més dedicació i bona vo-
luntat que hi posin les entitats sense ànim de lucre.

Seria una llàstima deixar perdre aquest patrimoni cul-
tural que ens han llegat els nostres avantpassats, ple 
d’històries i de vivències que encara avui dia reviu 
amb nostàlgia la gent gran de Mieres.

Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres

tranquil·la. Al cap d’una mitja horeta ens situem da-
vant d’una portellera: la collada de Sant Bartomeu.
Els diversos camins que surten de la collada ens pot fer 
dubtar uns moments de cap on anar, però la senyalitza-
ció és bona i avui dia, de entre tots de la colla, sempre 
hi ha qui porta un GPS. Aquest aparell, substitut mo-
dern dels clàssics mapes, comença a ser més habituals 
entre els excursionistes, però de moment els mapes 
no perden valor, tot i que van quedant arraconats, ja 
que les editorials els segueixen publicant a bon ritme.

L’espai de la bundosa font Tornadissa ja és més obert 
i canviem de vegetació: fan entrada els espais de pas-
tura. Si la calor apreta, a recers dels faigs de la font 
trobem un bon lloc per esmorzar i refer les forces.
 A partir de la font el paisatge s’obre, s’allarga 
i comencem a tenir vistes del Pirineu. El nos-
tre camí es fa més assolellat i agradable, 
hem sortit de la foscor de la fageda tancada. 
Un darrer esforç i trepitgem el punt culminal d’aquest 
massís: el Puigsacalm, en menys de dues hores de cami-
nada. Haurem superat un desnivell a prop de 400 metres.
No és un cim solitari i molt menys un diu-
menge i a més, que el temps acompanyi.
La vista sobre les valls olotines és maca i en-
tretinguda en anar reconeixent els diversos nu-
clis de població que s’albiren als nostres peus.
Si un va sobrat de temps és recomanable arribar-
se fins el proper puig dels Llops, a menys de quin-
ze minuts de bona caminada. L’encinglerat cim, 
per quasi bé tots els seus vessants, ofereix una vis-
ta a vol d’ocell sobre l’ermita de Santa Magdale-
na. De tornada no cal tornar a pujar al Puigsacalm, 
el rodegem pel seu peu per un camí força planer.

Anar desfent camí tot baixant, mirant de no 
despistar-se en algun encreuament: el paisat-
ge i el camí canvia segons el sentit de la marxa.
Mieres, 19 d’octubre de 2014


