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EL RESPECTE 
 

Els dies curts de tardor i de cel enterbolit ens conviden al recolliment però també ens 
motiven a caminar on no ho fem habitualment i conèixer nous indrets, lluny de la 
nostra estimada Garrotxa. 
Aquest cop triem l’Alt Empordà, espai de vinyes, oliveres i sembrats, terra plana per 
on transcorre la Muga i el Fluvià. Aquesta terra colpida i dibuixada per la tramuntana, 
on a redós de la Serra de l’Albera, s’hi assenten pobles petits i acollidors i on els seus 
habitants viuen del fruit que els hi dóna la terra mil·lenària. 
L’itinerari de l’excursió matinal que hem escollit està ben senyalitzat amb marques 
grogues i plafons verticals. No té gaire desnivell, transita entre pistes i corriols, entre 
arbres de ribera, oliveres, vinyes, tanques de xiprers, alguna granja,  canals de rec i 
hortes. Perfecte per una caminada matinal. 
El dia comença fred, però a mig matí surt el sol i escalfa l’ambient. Tot primer anem 
força abrigats però acabem amb molta roba a les motxilles. El lloc ens captiva i la 
caminada ens és molt agradable... 
Però els moments i els espais no són sempre òptims. L’home, contràriament al que 
molts desitjaríem, a vegades no és respectuós amb el seu entorn i els seus veïns. 
Durant el recorregut cal dir que trobem varis pals de senyals indicatives del camí a 
terra, també en una part del camí s’hi apilen runes, deixalles  i restes d’obra i més 
endavant, al voltant d’uns camps, trobem el camí desdibuixat per haver sigut llaurat. 
Tot això ens entristeix i ens fa pensar que per més que es facin campanyes de 
conscienciació, els que caminem, moltes vegades, ens trobem malauradament en 
situacions com aquestes. La manca de respecte cap als camins, camins vells amb 
història, tot i que estan senyalitzats, són banalitzats i embrutits. 
Aquesta denúncia va dirigida no només a la poca consideració que moltes vegades 
tenim del nostre entorn. També va dirigida cap un concepte més general de la paraula 
respecte que no sempre practiquem. 
Respecte als territoris, a la gent que hi viu, a la natura, a l’aire i als rius. Respecte a 
altres cultures i creences diferents a les nostres. Respecte a altres valors. Respecte 
al que pensa d’una altra manera. Respecte al diferent, als que tenen alguna 
mancança, a les dones, als nens, a la gent gran... 
Probablement les coses ens anirien molt millor si els homes i les dones fóssim més 
respectuosos cap als nostres camins i cap als altres. 
 
Narcís Puigvert 
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Pels Caients del Cingle de Costabella 
 
 
Sortim de la iera de la casa de Raspat pel camí de Costabella, deixant a la nostra 
dreta el sender que puja al santuari de Finestres. Caminant força de pla ens situem 
a la vertical del forat de l’Ovella i del cingle del Portell. Per sota del camí, i tapades 
per la vegetació, trobaríem les runes del corral d’en Toni, on ja fa dècades no s’hi 
guarda bestiar. Comencem a baixar i ens encarem cap a migdia. Uns rètols 
estratègicament posats ens assenyalen l’arrencada del pujant dels Bous, un bonic 
camí que ens enfilaria cap a la lleixa del Favar i al santuari de Finestres.  Ara anem 
baixant, sempre per la pista principal i, en una mitja hora, arribem a la bifurcació 
de la cova dels Carlins, on deixem el camí de Costabella, per seguir per la pista de 
la dreta. A l’entrada d’aquesta pista se situa el Bufador, un forat en el terra que els 
dies de forta gelada diuen que treu aire calent. Uns pocs metres més enllà trobem 
el baixant que, en uns tres minuts, ens situa a la cova. Cal ajupir-se per entrar-hi, 
però després podem caminar una estona ben drets. Diu la memòria popular que 
s’hi refugiaren tropes del bàndol carlí en algun dels enfrontaments amb les tropes 
lliberals o isabelines. 
 
 
 

 



 
Desfem corriol fins la pista i la seguim, passant per damunt de la cova, on a la 
nostra dreta trobem la roca del Bolet, modelada durant anys per la pluja i el vent,  
fins agafar aquesta forma singular. Al seu damunt se situa la bauma del Moreno, 
que serví d’aixopluc a més d’un bosquetà. 
 
Seguim el nostre davallar direcció la casa de Costabella. Creuem el marcat torrent 
de Can Barretina, passem per Collderoure, un espai esbatanat de xalió, i aviat 
embranquem amb una altra pista, és el camí de Costabella que hem deixat per anar 
a la cova dels Carlins. Ara seguim avall cap a Costabella, on hi arribem al cap 
d’uns cinc minuts. 
 
La casa de Costabella, ben situada a solei, un xic enlairada, manté una pàtina de 
nostàlgia i de tristor. Nostàlgia ja que es conserva com dècades enrere i manté un 
bonic equilibri amb el seu entorn: l’era, el cobert, el pou... i la tristor, ja que fa pocs 
mesos que està deshabitada. En arribar a la casa trobes a faltar la càlida acollida 
d’en Pere i poder fer-la petar una estona, sense pressa; a l’estiu asseguts al setis de 
pedra del cobert, a resguard del sol i, a l’hivern, a dins a la vora del foc de terra. 
Esperem que aviat uns nous masovers omplin el buit que en Pere, per l’edat, s’ha 
vist obligat a deixar. 
 
 

 
 



 
Desfem camí fins a la bifurcació i seguim recte de pujada, i continuem  trepitjant 
el camí de Costabella. Aviat el camí carreter queda tapat per la vegetació. Costa 
de creure que per aquí,  encara no fa deu anys, s’hi passava amb un tot terreny. La 
natura si se la deixa, recupera aviat el seu espai.  
 
Quan el camí regira a solixent, unes roques a l’esquerra ens marquen el paratge de 
la bassa del Lloset. En temps de pluja forta, una surgència omple una bassa natural 
que  era un lloc clàssic  dels caçadors per anar a fer parada. 
 
Abans d’arribar al trencall de la cova dels Carlins, en uns xalions, ens desviem a 
la dreta per anar a passar pel camí de Cal Tacó, ara un xic embardissat. Cal Tacó 
era una casa situada per sota de Raspat, de la qual només queden quatre pedres. 
 
 

 
 
 
El camí de Cal Tacó ens fa creuar diversos torrentets afluents del torrent del Forat 
de l’Ovella i després el torrent del Clot del Bac, tots dos en ajuntar-se formen el 
rec del Güell, paratges ombrívols i bonics, farcits de falgueres i de molses i amb 
alguna petita bauma. Creuat el darrer torrent sortim a un espai més obert i 
assolellat. Aviat sortim a la carretera de Sant Aniol a Mieres. La seguim cap amunt 
uns deu minuts per anar a trobar, en una corba,  el camí vell de Raspat a Can Tura, 
on veiem les marques grogues d’un dels senders d’itinerannia. Deu minuts més de 
pujada i guanyem la serra de la Bassa on, poc abans d’entrar altre cop a la carretera 



de Sant Aniol, passem pel costat de la Bassa Nova, feta pels darrers estadants de 
Raspat per poder tenir proveïment d’aigua per al  bestiar. Tres minuts més de 
pujada per la carretera i ens situem a l’entrada de Raspat. 
 
Temps total: 2h 45m 
Distància: 8,500 km 
Desnivell: Uns 300 metres 
 
 
 
 
 
	

Sortida matinal a l’altre vessant del collet de Bastarra 
Vilagran-Bertran-Oliveres 

 
 
Des del veïnat de Ruitlles ens enfilarem al collet de Bastarra (703 metres d’altitud) 
passant a tocar de la casa de Bastarra, actualment deshabitada però que era una 
casa molt coneguda donat que era de pas per anar de Mieres cap a Granollers de 
Rocacorba i a la Vall del Llémena.  
 

 
 



Un cop al collet de Bastarra, cruïlla de camins per anar a El Freixe i cap Olot o cap 
al Santuari de Rocacorba i Sant Miquel de Campmajor o Banyoles, agafarem una 
pista que ens portaria a Granollers de Rocacorba. Al cap d’uns minuts, deixarem 
la pista i agafarem un camí a l’esquerra que ens portarà a la casa de Vilagran, des 
de fa anys deshabitada,però que  havia estat una de les cases emblemàtiques de la 
Vall del Lémena. Està documentada en el cens de fogatges de 1497.Hi ha una font 
a tocar la casa, envoltada de vegetació. 
Per un petit corriol que agafarem per darrera la casa i passant per una zona de 
xalions i travessant el Rec de Bastarra, arribarem a la casa de Bertran, actualment 
en ruïnes. Des de fa uns 50 que hi varen viure els darrers estadants. 
 Enfilant-nos per un petit corriol, arribarem a la casa d’Oliveres, masia totalment 
restaurada i envoltada de pastures i on hi ha una font amb una bona deu. Gaudirem 
de les vistes de la vall i de la muntanya de Rocacorba. Retornarem de nou al collet 
per baixar pel mateix camí cap a la Cadamont.  
 
 

								
							Vilagran																																						 	 							Bertran																																							 							Oliveres																																							
	
	
	
	
	
	

Camins 
	
 
Una de les finalitats de l’Associació d’Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn 
de Mieres és la preservació i la recuperació del patrimoni natural de la serra de 
Finestres. I dins d’aquest patrimoni hi ha inclosa la xarxa de camins i senders, que 
ha estat utilitzada pels habitants de la zona per desplaçar-se habitualment. 
Calia recuperar i conservar aquests camins i senders que en els darrers anys 
s’havien anat perdent degut a l’abandonament progressiu de les activitats 
ramaderes 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, majoritàriament, 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 ara el silenci, la quietud i la contemplació tranquil·la del 
paisatge. Per tant, degut a aquesta demanda social de lleure al medi rural i natural, 
els camins tornen a ser necessaris, es tornen a utilitzar. 
Hi ha un factor econòmic que està vinculat a aquesta necessitat de disposar d’una 
bona xarxa de senders. Mieres disposa de diverses cases de turisme rural, de 
colònies i de centres productors de menjar 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. Cal 
remarcar que un cert nombre de llars familiars participen, parcial o totalment, de 
les activitats del sector del turisme rural al nostre poble.  
Podríem dir, doncs, que aquests camins rurals, siguin camins de bast o de 
ferradura, senders o corriols, són necessaris per poder desenvolupar la demanda 
social en l’àmbit del lleure i del turisme en el medi rural i natural. Però degut al 
poc ús que darrerament se’n feia, bastants s’havien perdut o era problemàtic de 
passar-hi pel creixement continuat de les bardisses i del sotabosc. Al llarg 
d’aquests deu anys de vida de l’entitat hem fet tasques de neteja i de recuperació 
dels camins de sempre, dels de tota la vida. Al web de l’Ajuntament trobareu la 
descripció de deu itineraris que formen la xarxa de senders de Mieres. 
A part de recuperar-los, s’han senyalitzat per tal d’afavorir i potenciar el seu ús. A 
més dels camins, s’han anat senyalitzant altres llocs remarcables com ara fonts, 
colls, torrents... A dia d’avui tenim posats més de dos-cents rètols per la serra de 
Finestres i per d’altres espais propers a la vall de Mieres.  
 
Camí de la Lleixa o de l’Aplec 
 
Aquest va ser un dels primers camins que es va recuperar i netejar seguint les 
indicacions donades per la Teresa de Raspat. Era el camí habitual que agafava la 
gent de  Mieres per anar a l’aplec de Finestres. 
Comença en el coll de la Palomera, passa per damunt del Portell i canvia de 
vessant. Ressegueix per baix els tres turons anteriors al del Castell de Finestres: 
turó de Més Enllà, turó del Mig i turó de la Barbacana. A continuació salva el 
cingle de sota el Santuari per una lleixa (la que li dóna nom), a la qual hem posat 
unes cadenes com a passamà per a més seguretat, i acaba de pujar al conjunt 
d’edificis que formen el santuari de Finestres. Hi passa l’itinerari núm. 5. 
 
Camí de les Pedres dels Mocadors  
 
Era part de l’antic camí que comunicava el coll de la Palomera amb el collet de 
Pedres Picades. Actualment hi passa la ruta núm. 8, senyalitzada amb marques de 



pintura groga, ja que també forma part dels senders d’Itinerannia. El nom prové 
que a mig camí hi ha un aflorament rocallós de formes geomètriques pentagonals 
que semblen el mocador que antigament els homes es posaven a la butxaca exterior 
de l’americana quan volien anar ben mudats. 
 
 

      
 
Camí del Pujant Nou 
 
Camí que estava ben abandonat i que enllaça la font del Cànem, de raig continu tot 
l’any, amb la serra de la Bassa, per anar fins a la casa de Raspat. És un bonic camí, 
frondós i bac, on trobem, com el seu nom ens indica, un dels pocs pujants que 
tenim per aquests paratges. S’hi accedeix des de l’enrunada casa dels Saiols 
passant pel pas de l’Estrutelany, l’eixuta font dels Saiols, les baumes del 
Picapedrer i del Teixons. Tot plegat un bonic recorregut farcit de noms i d’història. 
 

     
 



 
Camí del Pujant dels Bous 
 
Fou una troballa agradable i, com en tots els altres camins propers al santuari de 
Finestres, seguint les indicacions de la Teresa de Raspat. 
Enllaça el camí per pujar al Puigsallança (poc abans del trencant a la lleixa del 
Favar) des del forat de l’Ovella, amb el camí de Costabella més o menys a l’alçada 
del corral d’en Toni. És un bon camí de bast que, per guanyar alçada ràpidament 
en aquest vessant de fort pendent, reblincola diverses vegades. 
 
Camí de la Lleixa del Favar 
 
Interessant camí que enllaça el que puja al Puigsallança des del Santuari de 
Finestres amb el camí que de Costabella puja a Can Barretina i segueix cap al Faig 
Rodó i a la collada del Grau. 
La lleixa del Favar separa el cingle de Costabella (baix) amb el de Can Barretina 
(dalt). Diuen que abans s’havia conreat alguna feixa de la lleixa i que les faves s’hi 
feien molt bé. Can Barretina es va deshabitar fa més de setanta anys. En algun punt 
del recorregut el camí s’acosta al cingle, amb bones panoràmiques i amb l’afegit 
espectacular dels prop de cent metres de caiguda vertical de la cinglera. 
 
Camí de les Marrades 
 
Era el principal camí de a peu i de matxo per anar de Mieres a la serra de Finestres 
i al Freixe. La de sarrions de carbó que s’hi deuen haver baixat al llarg dels anys! 
La major part del camí ja estava obert i formava part de les rutes d’itinerannia. La 
nostra feina  ha estat recuperar el primer tram, des de la carretera d’accés a la 
Muntada, que estava perdut i és un bonic camí que puja fent diverses reblincoles. 
També s’han recuperat i netejat alguns altres petits trams del camí vell. Hi passa 
l’itinerari núm. 1 
 
Camí de Fontricard 
 
També s’havia utilitzat per baixar carbó de la serra de Finestres cap a Mieres. 
Aquest camí de matxo estava totalment perdut i ara, un cop recuperat, en fa el 
manteniment l’Ajuntament de Mieres, ja que forma part de la xarxa de senders del 
municipi i de la d’Itinerannia. Era el camí més ràpid per anar de les cases del veïnat 
del Freixe a Ruïlles: el Freixe, Can Serra, portellera d’en Serra, serrat de Fontricard 
i la Cadamont de Ruïtlles. Hi passa l’itinerari núm. 3. 
 
 



Camí del Freixe a Bustins. 
 
Per baixar de l’ermita del Freixe a Sant Aniol el camí Ral és el més directe. Una 
segona opció és baixar per pista de terra passant pel Verdeguer, Can Bac i el veïnat 
de Bustins, però és molt més bonic anar per la font del Freixe, creuar el torrent 
Mal, passar per la font de Ca l’Espardenya i finalment arribar a l’ermita de Bustins.  
Fins a la font forma part de l’itinerari núm. 4. Aquest camí que creua fondalades i 
rouredes s’ha recuperat i consolidat. Comparteix amb el del pujant Nou tenir el 
privilegi de passar per una font (la de Ca l’Espardenya i la del Cànem, 
respectivament ) que raja tot l’any.  
 
Camí al puig de Capell 
 
El sostre del municipi es troba en el puig de Capell, que assoleix els 875 metres 
d’alçada. S’hi podia pujar per una vella pista de desemboscar des de Can Bac o per 
un esborradís corriol que s’enfila per la fageda del vessant de tramuntana, des de 
la pista del Freixe al collet de Bastarra.  
S’ha recuperat una part del camí vell que pujava des de Can Bac i s’ha arranjat i 
senyalitzat el corriol de la fageda. Poc abans d’assolir el puig, el camí passa per 
l’aulina de la Torre o aulina Rodona, que és un arbre velleruc, amb algunes 
centenes d’anys a l’esquena, i que per la forma de la brancada semblaria que havia 
estat una aulina reclamadora (utilitzades per caçar ocells amb reclam). Tota la volta 
circular –pujar per Can Bac i baixar per la fageda– és l’itinerari núm. 10. 
 

 
 



 
Camí del Collet de la Devesa 
 
Mieres es comunicava principalment amb Santa Pau pel camí Ral que passa per 
Collveí i pel coll de les Tres Creus, però era més ràpid passar pel camí del collet 
de la Devesa, que comença a enfilar-se just passada la Casica de l’Obrador, al 
capdamunt de la serra Pelada. Abans del collet trobem les eixutes fonts dels Pobres 
i de l’Arbre. Per aquest camí i pels del Pla de Pallers de Baix i de Pallers de Dalt, 
hi passa l’itinerari núm. 5. 
 
Camí de Pla de Pallers de Baix 
 
És la continuació del camí del Collet de la Devesa que, pel caire, segueix fins a pla 
de Pallers de Baix. Ja s’hi passava i bàsicament la millora consisteix a fer-ne 
periòdicament el manteniment. 
 
Camí de Pla de Pallers de Dalt 
 
Va del coll de la Palomera fins al pla de Pallers de Dalt i enllaça amb el camí de 
Pla de Pallers de Baix i el del collet de la Devesa. Era un dels principals camins 
per baixar a Mieres que utilitzaven les persones del veïnat de Finestres. És un bon 
camí de ferradura, ombrat,  que baixa suaument sempre a l’empara de la roca de 
Migdia. El tram entre els dos plans de pallers ara és una pista de terra. El motiu 
d’aquests topònims és pels pallers d’escorxa que s’hi aixecaven quan es carbonava 
per aquestes muntanyes. 
 
 

 
 



 
Camí de Burroig 
 
Baixa de la Iera de Reis, en el camí del coll de la Palomera a la collada del Grau, 
fins a prop de pla de Pallers de Baix. Es podria dir que el seu recorregut és força 
paral·lel al camí de Pla de Pallers de Dalt. Cal destacar el seu tram alt que passa 
per fageda i també quan es creuen les feixes de Burroig, on caminem per un dels 
pocs boscos madurs –en aquest cas aulinar–  del municipi. És l’itinerari núm. 6. 
 
Camí de la Creu Montner 
 
De Can Camps del Torn, puja cap al collet de la Creu Montner situat a la serra del 
Torn, que separa els cursos fluvials del Ser i del Jonyell. Degut al poc manteniment 
estava força embardissat i costava de trobar. Gràcies a gestions fetes amb 
l’Ajuntament de Sant Ferriol, vam poder evitar que una part d’aquest camí de 
ferradura fos malmès quan es va fer la nova pista forestal que uneix el Torn amb 
la carretera per anar a la Miana. 
 
Camí dels Burros 
 
És un camí auxiliar del que puja del Torn cap al collet de Canyelles, per on podien 
passar els matxos de bast. El principal baixa sobtadament creuant diverses petites 
graonades que impedeixen de passar-hi amb bestiar. S’agafa al començament del 
camí principal, planeja per damunt de Can Frigola d’en Fàbrega, creua el torrent 
de la Font d’en Vilaró i retroba de nou el camí del Collet de Canyelles entre els 
Reposadors i les pedres Moladores.  
 
Joan de la Iera 
 
 
 
 
 
En el sector de la serra de Finestres i municipi de Mieres s’han posat 231 rètols; 
a la serra de Ventatjol 3; a la serra del Torn, entre el collet de Canyelles i el coll de 
Salom, 12; en el veïnat de Briolf 7; i fruit de la col.laboració amb el Centre 
Excursionista de Banyoles, a la muntanya de Rocacorba se n’han posat 67. 
 
  



Resum d’activitats  
16-10-2016  Excursió pels caients del 
cingle de Costabella. De Raspat es va 
baixar fins a Costabella passant per la 
bauma dels Carlins i tornant pel camí 
que passa per la bassa del Lloset i pel 
camí de Cal Tacó. Vam tenir 
l’oportunitat de parlar amb  en Pere de 
Costabella, un gran coneixedor 
d’aquests paratges. Participants vint-i-
vuit persones. 

 

31-10-2016  Com cada any, el dia de 
la castanyada popular de Mieres vam 
organitzar el concurs de Ratafia i 
l’exposició de Bolets. Tot i la 
participació d’una trentena de 
persones, aquest any degut a la 
sequera persistent de les setmanes 
anteriors l’exposició no va estar gaire 
lluïda. 
 

 

 

3-12-2016  Conferència sobre la 
Telegrafia Òptica, a càrrec de Carles 
Puncernau en el Centre Cívic de 
Mieres. Estudiós del tema ens va 
explicar com funcionava aquest 
sistema de comunicació, previ a la 
telegrafia amb fils, que va funcionar 
durant uns anys a la meitat del segle 
XIX. 
 

 
 
4-12-2016  Excursió a la torre de Can 
Badia, que formava part de la línia de 
telegrafia òptica entre Olot i Banyoles. 
Es va poder veure sobre el terreny com 
era l’arquitectura d’aquestes torres. 
Assistència de vint persones.  
 



 
 
29-01-2017  Sortida matinal al collet 
de Bastarra. Es va visitar la pairalia de 
Vilagran, que havia estat una de les 
cases importants de la vall de la 
Llémena. Hi van participar dinou 
persones. 
 

 
 
12-03-2017  Vam celebrar els deu 
anys de l’entitat amb una botifarrada a 
l’ermita del Freixe, lloc emblemàtic 
de la serra de Finestres i dels veïns de 
Mieres. Una cinquantena d’amics de 

l’associació ens van acompanyar en 
aquest acte. 
 

 
 
14-04-2017  Excursió a Batet de la 
Serra. Es va pujar fins a la capella de 
Sant Abdó i Senén des d’on es té una 
vista panoràmica de la serra de 
Finestres i de Santa Pau. 
 
 

 
 
 
30-04-2017  Aplec del Freixe. Una 
trentena de persones va fer la ja 
tradicional pujada a peu a l’ermita i es 
van afegir a les altres que havien pujat 
en vehicle. Pel migdia l’Ajuntament 
va oferir un  vermut als assistents. 
 
 



 
 
28-05-2017  Excursió al Ventós. Set 
persones van gaudir d’aquesta 
activitat que va ocupar tot el dia per 
voltar per l’extrem de tramuntana de 
la serra de Finestres. 
 

 
 
23-06-2017  Es va col·laborar en els 
actes organitzats per l’Ajuntament de 
Mieres per anar a recollir la Flama del 
Canigó a Olot i posterior sopar i 
encesa de la foguera de Sant Joan. 
 

 
 
25-06-2017  Desenes de persones es 
van animar a participar a l’activitat 
que fem cada any  per recollir les 
herbes que es necessiten per fer el 
licor de la Ratafia. Pel matí la recollida 
de plantes i per la tarda elaborar el 
licor. 
 

 
 
12-08-2017  Observació de la caiguda 
de meteors anomenada llàgrimes de 
Sant Llorenç. Ens vam aplegar trenta-
tres persones al Puigfarner per veure 
aquesta pluja lluminosa fins que abans 
de les dotze de la nit la claror de la 
lluna  va impedir-ne seguir amb 
l’activitat. 
  

	


