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



Som	els	Amics	de	Mieres	
	
Aquest	any,	novament,	tornem	a	publicar	la	revista	Puigfarner.		Ja	em	portem		10.		I	ara	potser	és	el	moment	de	fer	
balanç	de	l’entitat	,	de	les	excursions	pels	diferents	indrets	del	nostre	paisatge	,	de	les	xerrades	i	col·loquis	que	s’han	
fet		al	Centre	Cívic	,	dels	escrits	d’en	Joan	i	tants	altres	col·laboradors		que	han	deixat	la	seva	petja	fins	ara	als	butlletins	
que	hem	anat	publicant	cada	any.		
Tot	i	que	formalment	es	va	crear	l’Associació	el		2	de	Març	del		2007,	ja	abans		començava	a	despuntar	el	que	seria	
l’entitat.	 Es	 transmetia	 entre	 molts	 de	 nosaltres	 una	 necessitat	 de	 conèixer	 més	 bé	 el	 nostre	 entorn.	 Volíem	
redescobrir	 el	 que	 ens	 envoltava,	 recuperar	 i	 trepitjar	 aquells	 camins	 vells	 que	 estaven	 en	 desús,	 conèixer	 les	
muntanyes	i	els	boscos,	els	camps	de	conreu,		els	recs	i	torrents,	tots	ells	elements	rellevants	de	l’existència	de	Mieres	
com	a	poble.	Un	marc	incomparable	que	havíem	de	valorar-lo	i	donar-lo	a	conèixer.	
Per	fer-nos	una	idea		del	volum	d’experiències		viscudes		durant		tots	aquests	anys,	només	cal	fer	un	cop	d’ull	a	 la	
nostra	revista	o	al	nostre	blog	i	veurem	la	quantitat	d’activitats	que	s’han	dut	a	terme	fins	ara,	any	rere	any.	
De	les	excursions	i	passejades	que	hem	anat	fent	i	que	ja	formen	part	del	nostre	calendari,	en	recordo	algunes	d’elles:	
	-Pels	voltants	de	Sant	Joan,	la	passejada	amb	la	Mari	i	en	Quim	per	recollir	les	nous	verdes,	l’herba	del	traïdor,	l’herba	
fetgera,	la	menta	i	el	plantatge	entre	moltes	d’altres		plantes	que	ens	han	de	servir	per	fer	l’apreciada		i	dolça	ratafia.		
-Les	excursions	de	la	tardor	per	gaudir	dels	seus	colors	i	conèixer	una	mica	més	els	bolets		dels	nostres	boscos,	trobar	
camagrocs	i	potser	també	algun	rossinyol...,	amb	l’orientació	i	els	bons	consells	d’en	Manel	i	en	Xevi.	
-A	les	acaballes	del	mes	d’abril,	retrobar-nos	per	pujar	a	peu	al	tradicional	i	familiar	aplec	del	Freixe	i	compartir	el	dinar	
comunitari	que	organitza	l’Ajuntament.	
	-Contemplar	plegats	les	traces	de	llum	que	dibuixen	al	cel	les	Llàgrimes	de	Sant	Llorenç	a	les	nits	d’estiu.	
-Les	caminades	tranquil-les	a	Santa	Maria	de	Finestres	per	 	enfilar-nos	desprès	 fins	el	castell	 i	observar	el	món	als	
nostres	peus.		
	-I	les	excursions	per	la	Font	de	Ca	l’Espardenya		fins	a	Sant	Miquel	de	Bustins	per	pujar		després	al	Puig	de	Capell,	el	
punt	més	alt	del	municipi	de	Mieres.		
De	les	xerrades	i	activitats	al	Centre	Cívic	com	a	exemples	em	venen	a	la	memòria:	
		-L’èxit	del	taller	de	cistelleria	amb	en	Miquel	Serra,	mestre	cisteller	de	Batet	;	la	magistral	xerrada	d’en	Josep	Maria	
Massip	sobre	el	retorn	del	llop	a	Catalunya;			la	satisfacció	de	poder	escoltar	les	paraules	sàvies	i	refinades	de		l’il·lustre	
escriptor	i	fotògraf	Ernest	Costa	i	Savoia;	i		recentment,	a	mans	de	l’estudiós	Carles	Puncernau,	hem	conegut	la	funció	
de	torre	de	telegrafia	òptica	que	tenia		l’edificació	que	hi	ha	al	bell	cim	del	turó	de	Collveí.		
I	 tant	d’altres	moments	 i	vivències	que	em	venen	al	cap,	compartint	 rialles,	comentaris,	 fotografies	de	grup...	Són	
moments	viscuts	que	ja	formen	part	de	la	memòria	col·lectiva	de	Mieres.		Com	a	entitat,	hem	fet	tots	plegats	una	bona	
tasca.	 	 Ens	 hem	 implicat	 amb	 Mieres	 	 i	 hem	 ajudat	 a	 crear	 vincles	 entre	 nosaltres	 i	 a	 difondre	 coneixements	 i	
experiències.				
Aquests	quasi	10	anys	de	vida	de	l’Associació	han	fet	que	siguem	persones	una	mica	més	compromeses,	crítiques	i	
responsables	amb	el	nostre	entorn	i	el	nostre	poble	i	hem	de	desitjar	que	aquesta	flama	segueixi	encesa	per	molt	anys.	
	
Narcís	Puigvert	i	Codina	
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Resum d’activitats  

13-09-2015 La primera activitat de la 
temporada va consistir en un curs per 
aprendre a fer servir els pals per 
caminar, a càrrec de la Neus Freixes. 
Van assistir-hi 13 persones. 

31-10-2105 Tradicional sortida per 
anar a caçar bolets, que a causa de la 
poca pluja la recollida va ser escassa. 
Per la tarda, dins el marc de la 
castanyada organitzada per 
l’Ajuntament, es va fer l’exposició de 
bolets i el concurs de Ratafia. 

 

15-11-2015 Sortida conjunta amb el 
Centre Excursionista d’Olot per pujar 
al Puig de Capell, el turó més alt del 
municipi. 42 persones van participar a 
l’excursió que va acabar amb un dinar, 
tots plegats,  a Can Salavia. 

 

05-12-2015 Col·laboració en la 
presentació i exposició del projecte: 
“Arbres amb Història”, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament. 

06-12-2015 Excursió a l’Aulina 
Rodona, acompanyats de tècnics del 
Parc Natural dels Volcans, que ens 
explicaren com mesurar aquest arbre 
singular i prendre totes les dades per 
incloure'l en la relació d'arbres 
singulars o amb història de la 
Garrotxa. 
 

 
06-02-2016 Aquest dia, l’Ernest Costa 
ens va fer gaudir d’una interessant 
conferència sobre l’antiga industria de 
la fred i dels pous de glaç i de neu. 
L’espai del Centre Cívic de Mieres va 
quedar atapeït de gent per l’interès de 
la xerrada. 

 



21-02-2016 Els paratges de Sant 
Miquel de Sacot i del Castell de 
Colltort van ser l’espai triat per 
recórrer aquest dia. 

 

 

 

26-03-2016 Feia anys que no 
trepitjaven l’interessant Pujant Nou, 
un bonic camí que comunica la font 
del Cànem amb la casa de Raspat. 

 
24-04-2016 Com cada any, per l’aplec 
del Freixe, vam organitzar la pujada a 
peu per anar a l’aplec. Després del 
migdia i dels actes oficials de l’aplec,  
una bona colla vam allargar la festa i 
vam gaudir  d’un bon dinar comunitari 
en aquest bonic paratge de l’ermita del 
Freixe, amb ganes de repetir a l’any 
vinent. 

 
 

08-05-2016 El Puigsallança, el cim 
més alt de la serra de Finestres, va ser 
l’escenari triat per veure els intensos 
colors verds de la primavera, que cada 
any ens captiven després de les 
foscors de l’hivern. 
 
 

 
 
23-06-2016 Per segon any consecutiu 
vam col·laborar amb l'Ajuntament per 
recollir la flama del Canigó a Olot, i 
després participar en el sopar de la 
revetlla popular i encesa de la foguera 
de Sant Joan. 
 

 
 
26-06-2016 Com és habitual, pels 
volts de Sant Joan vam anar a recollir 
les herbes per fer la ratafia. Altre cop, 
la Mari de Can Zona i en Quim Aradas 
ens van anar explicant les 
característiques i qualitats de les 



herbes que s’anaven recol·lectant.  
 

 
 
02-07-2016 Els Amics de Sant Aniol 
d’Aguja ens van convidar a veure les 
obres de restauració que s’estan fent 
en el refugi de Sant Aniol. Aquesta 
obra s’està duent a terme gràcies a la 
col·laboració de moltíssima gent que 
ajuda, carregant a la seva motxilla, 
material per a la construcció del 
refugi, com rajoles, sorra, ciment…,  

l’hora llarga de camí a peu que hi ha 
per accedir a Sant Aniol des d’on 
s’aparquen els vehicles. 
 
 

 
 
11/12-08-2016 Nits d’observaciò de la 
caiguda d’estrelles, popularment dit 
les llàgrimes de Sant Llorenç. Vam 
anar fins el Puigfarner, el turó damunt 
del poble on està situat el dipòsit 
d’aigua potable, per tal que la claror 
dels carrers i de les cases no ens 
dificultés l’observació. El segon dia 
vam oferir un cremat als assistents. 
 
 
  

  

 

L’Aulina Rodona o Aulina de la Torre 
 
 
 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 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, 4 i 10 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 ruïnes del Verdeguer. Pel seu volum i extensió 
deduïm que havia estat una gran casa senyorial. Passada la casa obviem a 
l’esquerra una pista, que també ens duria al collet de Bastarra i serà per on 
tornarem. Baixem lleugerament, tot caminant entremig de feixes del quintar del 
Verdeguer. Un parell de feixes sota nostre s’endevina encara la bassa del 
Verdeguer. Més endavant caminem per sota del pla de la Font i el paisatge va 
canviant de vegetació; van desapareixent els ginebres, la ginesta, l’arboç i els 
quatre pins escadussers que fins ara ens havien acompanyat per deixar pas al faig 
i a diversos tipus d’aurons: el blanc, el negre i la blada. 
 

 

                                
Auró Blanc                        Auró Negre                               Blada 

 
 
 
 Anirem creuant diversos torrents i cairets, i alternem solei i bac. El roure és 
força present i ens apareix el boix. Abans de creuar el marcat Rec Gros o rec de 
la Font del Verdeguer, deixem en el marge de llevant la font del Pla de la Font 
o font del Verdeguer, normalment seca i de la qual només resta un petit forat. El 
caire de la Font (enfilada del camí hi ha la font Fresca o font de Can Bac) ens 
separa de la següent cloterada, el clot de Faig. Trobem un altre caire, el del Mig, 
i un nou torrent. Després obviem una embardissada pista de desforestar que, per la 
dreta, s’adreça cap a les runes de Ca l’Espardenya. Comencem a pujar i alternem 
trams de camí ombrívols amb d’altres més assolellats que determinen el tipus de 
vegetació dominant: faig o aulina. En creuar una quarta i petita torrentera, el camí 
es redreça més. Voregem per alt la baga del Verdeguer i passem pel mig del 
quintar de Can Bac, que ja és més bosc que quintar. 
 



 Quan la pujada s’ha suavitzat, deixem a l’esquerra la ben visible bassa de 
Can Bac. Reté molt bé l’aigua de la pluja i els senglars, amos i senyors d’aquests 
paratges, en fan un bon ús.  Al seu costat, hi conviu un plàtan, atapeït d’heures, 
que ens retorna la visió trista i nostàlgica de l’abandonament dels entorns rurals de 
muntanya, tant freqüent al nostre país. 
 
 No gaire més enllà, a la dreta, resten silencioses les mig enderrocades 
construccions de la cabanya i de la casa de Can Bac. Aquesta està situada al mig 
mateix de la línia de separació dels termes municipals. 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, ajaguda a terra, ja no ens 
barra el pas. La casa va ser construïda al damunt de grossos blocs de pedra. Un 
pessebre i quatre lloses de terra és gairebé tot el que en resta sencer. Flocs 
d’avellaners ja fa desenes d’anys que envaeixen les feixes més properes.  
 
Continuem caminant, ara quasi sense pujada. Al cap d’uns tres minuts, quan el 
camí comença a baixar, cal trencar a l’esquerra i entrar a dins del bosc. Una fita 
(pilonet de pedres) ens indica el punt on s’inicia el corriol que hem de prendre. 
Pujarem serpentejant força per dins de l’aulinar, direcció llevant i atents a les fites 
de pedra, ja que en aquest curt tram el camí és força desdibuixat. Sortim de dins 
del bosc i afluïm a un camí amplot, netejat recentment pels caçadors, pel qual 
pujarem tota l’estona. 

 
 



 
 Anirem guanyant alçada quasi sempre a prop del fil del caire de Can Bac 
que, més o menys, ens marca el límit entre la fageda i l’aulinar, i que també, més 
o menys, fa de partió dels municipis de Mieres i de Sant Aniol. El faig no sol 
arribar a guanyar el caire, més sec i més ventat. Observem el contrast del sotabosc 
de les dues menes d’arbredes. El de la fageda, quasi inexistent, contrasta amb el 
dens sotabosc de l’aulinar. La diferència rau en l’efecte de “paraigua”, que fan les 
fulles del faig, que deixen passar menys la llum del sol, en comparació al brancatge 
de les aulines. Al cap d’uns deu minuts, trepitgem breument el caire, per continuar 
pujant pel costat de la baga. 
 Quan el camí fa una curta baixadeta, deixem a l’esquerra l’arrencada del 
corriol de la tornada. A partir d’aquest punt pugem més lleugerament. Un minut 
més i, a la dreta, trobem l’accés per anar a veure l’Aulina Rodona o aulina de la 
Torre, un bonic exemplar d’aulina, força castigat pel llamp, que resisteix valent, 
tot i haver perdut algun brancam. Segons la Carme del Verdeguer, hi havia tres 
creus de ferro i segueix dempeus perquè fa de terme de tres propietaris. Ja estava 
marcada per ser tallada però, gràcies a no posar-se d’acord sobre a quin dels tres 
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, col·locades en unes petites obertures que es feien en el brancatge 
que, com una cortina, cobria tota la superfície de l’aulina.  
 
 

 
 



 Si anem bé de temps, ens podem arribar fins al Puig de Capell. Retornem al 
camí principal i continuem pujant. A poques passes trobem un pi ben refregat pel 
senglar. La reïna és un bon remei per foragitar els seus paràsits, però de vegades 
aquesta activitat pot arribar a matar l’arbre. 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 pel vessant de 
tramuntana fins que assolim l’arbrat Puig de Capell que, 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 m’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, que bramava d’una manera que ell no havia 
sentit mai. I deia que era un ós. Tot i que podria ser (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. 
 Baixem de Puig de Capell desfent el camí de la pujada. Un minut avall de 
l’entrada a l’Aulina Rodona, som on surt el corriol que ens farà de camí per a la 
tornada, esmentat abans a la pujada. Així que deixem el camí ample, baixem a la 
dreta pel corriol, força imprecís, que ens duu a una primera pista de desemboscar. 
Ens trobem al bell mig d’una fageda. Ens acostem al caire de la Font però aviat 
deixem la pista i trenquem altre cop a la dreta per baixar mandrosament per un 
caminet estret, però ben definit. Trobem una segona pista forestal. La creuem i 
baixem, fent diverses petites llaçades però sense perdre la direcció, per una traça 
poc marcada, seguint les passes  de cabirols i senglars. Fites de pedra i algun rètol 
de fusta ens ajuden a no equivocar-nos. Tornem a trobar una altra pista de 
desemboscar. La seguim cap a l’esquerra poca estona (mig minut) i trenquem 
després a la dreta, deixant-la, per anar per un marcat camí de carboners, que baixa 
agradablement, flanquejant el pendent de la muntanya. Estem immersos en el cor 
de la fageda, un tipus de bosc sempre acollidor i serè.  Un sòl 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. Creuem primer una torrentera molt marcada, afluent del Rec 
Gros i més endavant una plaça carbonera. El faig, igual que l’aulina, es carbonava; 
tot i que donava un carbó menys valorat, també és comercialitzava. 



 El camí de carboners finalitza en una vella pista de desforestar. La seguim 
cap avall unes vint passes, per pujar al marge i trencar a la dreta per un marcat 
corriol. Baixem de bracet amb la pista de desforestar, que de vegades tenim ben a 
prop. La vegetació comença a diversificar-se: el faig ja no és l’arbre dominant, 
l’aulina i el roure comencen a deixar-se veure i el boix competeix amb el grèvol. 
Finalment  afluïm a la pista. Anem sortint de la baga i entrem en terrenys més 
orientats cap a migdia i més secs. 
 Embranquem amb una pista de terra, que permet el pas de vehicles tot 
terreny, però per on normalment només passen bicicletes i alguna moto. Hem 
d’anar cap a l’esquerra, de baixada. Si anéssim a la dreta, faríem via cap al collet 
de Bastarra. Uns dos minuts més tard, quan creuem una poc marcada torrentera i 
caminem per un terreny argilós i vermellós, som a Terres Vermelles. Per sota 
nostre, molt tapades per la bardissa, queden les restes de la teuleria del 
Verdeguer. I és que era habitual que cada casa important tingués la seva teuleria, 
o fàbrica, on fer el material que calia per aixecar-la o bé reformar-la. Segles enrere 
el transport de mercaderia, en aquest cas de teules i de rajoles, era car, lent i 
complicat.  
 Continuem baixant. A la primera bifurcació de camins, seguim pel de 
l’esquerra. El branc de la dreta ens duria també al Freixe, passant pel costat de Can 
Serra. Un xic més avall n’obviem l’entrada (a l’esquerra i ja força tapada per la 
vegetació) per anar a la teuleria. 
Retrobem el camí de l’anada a les envistes del Verdeguer.  Anem cap a la dreta i, 
tot desfent camí, aviat tornem a passar per davant de les ruïnes de la casa. Creuem 
de nou el conjunt de feixes del Joncaret i tornem a posar els peus on hem 
començat la caminada. 
 
(informació facilitada per Pere del Puig, Carme del Verdeguer, Joan de la Rovira) 
 
Mieres, 6 de desembre de 2015  
 
 
	

El Pujant Nou 
 
 
 
 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 trencall 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. 
 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. 

 

 
 
 
 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 darrere, 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. 
 Marxem de la casa per la Roca Grossa i entrem a l’Estretulany. Una estuna 
o estreta escletxa entre roques per on comença el camí cap a la font dels Saiols. 
Baixem ràpidament passant entre parets fornides de plantes d’orella d’ós i per sota 
d’una roca que plana damunt els nostres caps. Els boixos ens anuncien que ens 
apropem a una zona humida. La font dels Saiols és un biot aparedat al marge 
esquerre del torrent format per les dues torrenteres que drenen el serrat del Roure. 
Una data en el biot ens fa retrocedir a “Enero 1936”. Creuem el torrent i al moment 
passem per la bauma del Picapedrer o del Pobre dels Martells. Conten que hi 
feia estada un home que treballava la pedra. 
 Flanquegem el serrat de les Canals i quan la vella pista de desemboscar es 
converteix en corriol, traspassem el caire de les Barraques. A la nostra esquerra 
i per sota d’un petit penyal, es troba la bauma dels Teixons.  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. Aviat ens 
submergim a les Canals. En aquest paratge, que actualment és força ombrívol i on 
només senyoreja el senglar, hi havia dues vivendes: la casa de les Canals i la casa 
de les Fonts. La darrera en ser abandonada fou la de les Canals, però els darrers 
masovers de Raspat ja no la van arribar a veure mai habitada. Una bona proposta 
és aventurar-se per aquest espai tan humanitzat. Un veritable laberint de camins, 
feixes i places carboneres esperen, ja mig tapades per la vegetació, que les 
redescobrim. 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 75 anys enrere.  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. En el fons del bac, baixem per les darreres feixes de les hortes de les 
Canals i deixem a la nostra dreta el camí de la Vinya de Raspat. Creuem el 
torrent de les Canals, format per la unió del rec de les Coves i del rec de la Vinya, 
i al moment passem entre la bassa del Cànem i la font del Cànem. 
 Un espai planer i poc arbrat és on se situa la font del Cànem. Com que estem 
a casa del senglar, la font de vegades 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 a aquestes bestioles. 
 

 

 
 
 
Quan la gent de Raspat es quedava sense aigua a la cisterna, baixava a proveir-se 
en aquesta font. Una gorga al mig del torrent era utilitzada per rentar-hi la roba, 
que un cop neta i molla, a l’esquena i a pes de braços, s’havia de pujar altre cop a 
la casa per la costeruda pujada de la Costa, en el camí de la Vinya. 
 Marxem de les Canals pel camí del Pujant Nou. Un bonic pujantó que ens 
farà sortir a la ventilada serra de la Bassa. Si el dia es clar podem gaudir de bones 
vistes dels Saiols, del santuari de Finestres i de les muntanyes veïnes. Pugem 
suaument per aquest llarg serrat. Passem entre la bassa Nova (fou excavada a la 
dura pedra a cop de barrinades per la gent de Raspat) i l’arrencada del camí de la 
Vinya. Encara perdura l’escó natural de pedra on recuperaven les forces les dones 
de la casa, abans d’emprendre l’última pujada carregades amb la roba neta i molla. 
 Entrem a la nova carretera que uneix Sant Aniol i Mieres, pugem i passem 
per sota de Raspat, direcció al coll de la Palomera. Trenquem a l’esquerra pel 
primer camí que trobem i ens situem al mig de la iera (era) silenciosa de la casa 
de Raspat. 
 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. 
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”. També hi havia escurçons, sobre tot a les 
places carboneres, sota les roques. Mai els havien picat, però sí a les ovelles. Els 
rentaven la ferida de les picades amb aigua d’escorxa de Freixe o amb escorxa 



d’aulina. Els hiverns eren durs. Solia nevar al gener i es posaven uns quatre pams 
de neu que es mantenia al bac durant tot l’hivern. Havien estat tot un mes sense 
poder baixar a mercat a comprar per culpa de la neu. 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 del collet, també anomenat el 
Portell: el pas estret per on passa la carretera de Mieres a Sant Aniol de Finestres. 
 Deixem la iera a la nostra esquena i encarats al cingle de Costabella, trobem 
el camí cap a Finestres, que s’enfila decidit pel mig d’un llossar. Al cap d’uns cinc 
minuts trobem un encreuament de camins. Per la dreta marxa de pla el camí que 
puja a Finestres per sota la cistella. Per l’esquerra un bonic camí de bast ens duria 
directa al Portell o forat de l’Ovella. Recte i costerut puja el camí del Caire, més 
directe per anar al Santuari. Més amunt passem pel poc significat turó de la Casa 
o de Raspat. Continuem pujant amb ganes i aviat passem pel turó dels Forats. El 
nom del turó s'escau d'alló més bé ja que el terra està ple de caus o petits avencs. 
Sortim de l’aulinar i assolim el caire. Quatre passes més i som a tocar els murs del 
santuari, on un corriol baixa decididament: serà el nostre camí de tornada. Ara sí 
creuem els murs del recinte per un pas estret que devia ser de bon defensar en 
èpoques reculades més conflictives.  
 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. Antigament feien la festa de la 
Campana al santuari. Eren uns anys grassos i 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 Finestres. 
Expliquen que, quan va morir, les campanes van fer 15 repics totes soles. 

 

 



 
 
 Marxem per on hem entrat, pel pas estret, i baixem pel corriol esmentat 
abans. Ràpidament ens adreça al camí de la Lleixa. Era per on passava la romeria 
de Mieres, per anar a l’aplec de Finestres. Unes cadenes fan de passamà i donen 
confiança per passar aquest curt tram. Final de la lleixa. Ara ja tornem a caminar 
per dins de l’espès bosc d’aulines (alzines), i anem baixant sostingudament per un 
bonic camí de matxo. Creuem diverses places carboneres on encara són ben 
visibles les restes de carbó i el terra ennegrit. Caminem flanquejant els diversos 
turons que formen aquesta petita serreta: turó del Castell, turó de la Barbacana, 
turó del Mig i el turó de Més Enllà. Passem fregant les parets verticals d’un petit 
cinglet. És el cingle de la Barbacana i caminem pel paratge de la Barbacana. 
Continuem baixant més suaument. Creuem una petita clariana pedregosa i un petit 
llom que es desprèn del turó de Més Enllà. Canviem de caminar per la vessant de 
migdia a fer-ho per la de llevant. Es fa visible per sota nostre la carretera de Mieres 
a Sant Aniol de Finestres. Anirem sempre pel damunt i a prop, però sense trepitjar-
la mai. En general planegem, amb petites i curtes pujades i baixades.  
 Sortim del bosc i creuem un erm de xalió i trobem la carretera de Sant Aniol. 
Som en el coll de la Palomera o els Tres Camins. La realitat és que n'hi ha cinc, 
de camins. A part del nostre, de dreta a esquerra: a ponent, la pista que baixa a Sant 
Aniol de Finestres; a migdia, el camí de les pedres dels Mocadors per anar a Mieres 
i que estalvia de compartir amb els cotxes un tram de camí; en direcció solixent, la 
pista per a vehicles que baixa a Mieres, i que en el seu començament baixa el camí 
a Mieres pel pla de Pallers de Dalt; a tramuntana, la pista que va cap a la collada 
del Grau, fent via cap a Olot i que passa per sota del castell de Finestres.  
 Sortirem del coll pel camí dels Mocadors, baixant unes desenes de metres 
fins trobar un camí que, força planer, s’encara cap a llevant. Anirem tota l’estona 
paral·lels a la carretera sense veure-la mai. Iniciem una corba cap a l’esquerra i el 
camí fa una lleugera pujada. Deixem a la dreta la poc marcada sendera cap a la 
fondalada de les Canals, on hi ha la font del Cànem. Podem observar que bona part 
del nostre camí està flanquejat per grosses lloses de pedra, la majoria ja tombades 
i fora de lloc pels anys d’abandonament i de deixadesa del camí. Creuem un ample 
enllosat natural de pedres, que la gent de la zona anomenen Pedres dels 
Mocadors.  
 



 
 
Talment prenen la forma del mocador plegat que abans solien dur els homes a la 
butxaca de l’americana.  
 Al moment el corriol es converteix en una pista de terra. Quan creuem una 
clariana tenim una bona vista sobre els cingles del Far, els blancs edificis del 
santuari de la Salut de Pallerols i, més a la dreta, els caients del cingle d’Aiats. 
 Retrobem la pista per a vehicles que del coll de la Palomera baixa cap a 
Mieres. La seguim, de pujada, cap a l’esquerra i quan la pista guanya el caire i 
regira a l’esquerra, la deixem i ens internem en el bosc per un fressat corriol. Estem 
en el paratge de l’Aulina Rodona (cal no confondre amb l’Aulina Rodona o de 
la Torre, a prop del Puig de Capell), i la passem per sota. No és molt espectacular, 
però té uns quants anys perquè la gent gran de la zona la recorda sempre igual. 
Caminem sempre a prop del fil del caire i força de pla. D’entrada per la vessant 
obaga, però després anem per la de migdia. El corriol torna a creuar el llom de la 
serra i ara anem pel bac, baixant lleugerament. Passarem per un bonic tram on 
encara queden uns quants graons de pedra, fet que ens indica la importància que 
tenia aquest camí en l’època en la qual quasi 
tothom es desplaçava a peu. Altre cop tornem a creuar el caire i ara anem baixant 
suaument pel costat de solei o de migdia. Tot i estar en el caire d’una petita serreta, 
les roques estan encatifades de molsa. 
 Finalitza el corriol en la pista de terra del coll de la Palomera a Mieres. Al 
cap d’un minut recuperem el collet de Pedres Picades on hem començat la 
caminada.  
 
Mieres, 26 de març de 2016  
 
 
	


