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NATURA	
	
Una sortida de sol, el silenci del bosc, el recorregut de l’aigua de la riera, un camí 
cobert per les fulles… Són moments que podem viure a Mieres i el seu entorn i, 
com un tresor, valorem aquest paisatge que ens envolta. 
Un any més, els Amics de la Serra de Finestres us volem desitjar que passeu unes 
Bones Festes i que el 2019 estigui ple de bons moments. 
Tenim la il·lusió de preparar més excursions i activitats, tornar a trepitjar els 
camins, gaudir dels canvis de colors de les fagedes, descobrir novament indrets 
amagats i compartir il·lusions…! 
 
 

Bon	Nadal	i	Feliç	Any	Nou,
que	durant	el	2019	visqueu	els	vostres	somnis...!  

 
Narcís Puigvert 
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L’Or de l’Alou 
	
	

 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 i santuari de 
Cabrera, entre d’altres) et tempten de quedar-t’hi un dia a veure com el sol 
s’enfonsa a l’horitzó. D’aquí surten els itineraris núm. 1, 2, 3, 4 i 10 de la Xarxa 
de Senders de Mieres. 
 
Sortim encarant-nos cap a ponent, i deixant l’ermita a la nostra esquena, per un 
camí molt marcat que voreja els camps de Ca l’Ermità. Anem baixant i girant cap 
a la dreta. En pocs minuts entrem en una petita cloterada on es troba la font del 
Freixe, avui en dia en procés de restauració. El biot de la font, enfonsat i tapat per 
lloses, tot i no rajar, sol mantenir l’aigua bona part de l’any. Al moment passarem 
pel costat del Viver. A part que les dones del Puig, de Can Serra i de Ca l’Ermità 
el fessin servir per rentar-hi la roba (encara s’hi veuen les lloses planes, inclinades, 
que utilitzaven), la seva utilitat principal era la de regar els horts del Verdeguer (el 
més bo dels tres, ja que els terrenys són propietat de la masia del Verdeguer), de 
Can Serra i de Ca l’Ermità. Continuem baixant i afluïm a un camí més principal, 
que seguirem cap a la dreta (per l’esquerra serà per on tornarem al migdia) i al cap 
de poc creuem el rec de la Font del Freixe. Estem trepitjant el vell camí Ral que es 
feia servir per anar de Mieres a Sant Aniol i a la vall de la Llémena. Pugem una 
mica i afluïm a una pista forestal que s’ha menjat un tram del camí vell. Agafem 
direcció Sant Aniol, o sigui cap avall. No gaire més endavant el pendent s’accentua 
en el paratge conegut com el Lloset. En dies plujosos les cavalleries carregades 
relliscaven sobre les lloses molles i s’havia hagut d’habilitar un camí de traçat 
paral·lel, però amb més corbes i menys pendent, per salvar aquest obstacle. Al cap 
de poc tornem a fruir d’un bon camí de ferradura a partir del moment que 
recuperem el camí vell.  
 
Uns vuit minuts més tard trobem una bifurcació ben senyalitzada, deixem el camí 
ral i trenquem a l’esquerra per un bon corriol que baixa ràpid cap a la cloterada 
que s’insinua al nostre davant. 
 
Arribem a Torrent Mal enmig de les restes d’una boixeda que pateix de fa anys els 
estralls d’una malura, un fong associat al boix de jardí, que asseca les branques de 
la planta i normalment l’acaba matant. Però si fins ara les boixedes només patien 
aquesta plaga que solia estar focalitzada a les fondalades, en unes condicions d’alta 
humitat i poc sol, des de fa pocs anys s’hi ha afegit la plaga de la papallona 
Cydalima perspectalis, que s’alimenta de les fulles dels boixos i que es reprodueix 
constantment des del mes de març fins l’octubre. Aquest cicle reproductiu i la gran 



voracitat de l’eruga fan que es malmetin les boixedes que havien pogut esquivar la 
malura provocada pel fong. Desgraciadament avui, al llarg de la caminada, veurem 
diverses boixedes afectades per aquestes plagues. 
 
El camí de l’esquerra du a creuar el torrent i s’enfila cap a la font de Ca 
l’Espardenya. Nosaltres fem quatre passes cap a la dreta, creuem el torrent i seguim 
el corriol que en un quart d’hora ens durà a la Bruguera. Caminarem sempre 
amagats del sol per la petita i enfondida vall formada pel curs del Torrent Mal, 
sense tornar-lo a creuar, primer de baixada, fins a traspassar el petit rec de la Font 
de Ca l’Espardenya, també anomenat rec del Serrat Llobí. Després el camí s’enfila 
de manera assenyada, sense arribar a ser costerut, passant per la part baixa del bosc 
de la Bruguera i sempre flanquejant i mantenint-se per damunt del Torrent Mal, 
que drena la part de la serra de Finestres entre el Serrador i puig de Capell. 
 
Tot i que normalment seca, no ens passarà per alt la font de la Bruguera: el bassi 
d’obra es conserva força bé. Proveïa d’aigua de boca els estadants de la Bruguera, 
casa que trobarem al cap d’uns cinc minuts. Aquesta sobresurt enmig de la 
boscúria, sense sostre però amb algunes parets encara força dretes. 

 
 
 

     
Font de la Bruguera            La Bruguera 
 
 
 
En lloc de pujar pel camí que surt del davant de la porta de la Bruguera i que du a 
Bustins, passem per sota de la casa, resseguim una de les feixes de la Bruguera, 
voregem una bassa fangosa que fa les delícies del senglar i enfilem un bon camí 
de matxo que ens endinsa altre cop a la baga, i que en menys d’un quart d’hora ens 
fa creuar la tancada cloterada per on baixa el rec de Cal Viu –uns cinquanta metres 
per sota del camí, brolla la font de Cal Viu, un senzill reixort sense estructura però 



que ahir, tot i la sequera del moment, regalimava la suficient aigua per omplir una 
basseta del torrent– i passar per les primeres feixes de Cal Viu fins a deixar-nos a 
les portes d’aquesta casa. 
 
Cal Viu podia ser de construcció senzilla, però no era pas petita. Ens n’adonem si 
ens atrevim a treure el nas pel mig de les bardisses que envaeixen les parets 
enrunades que no han resistit una seixantena d’anys sense manteniment. Quan a la 
dècada dels cinquanta del segle passat van marxar els masovers de la casa de 
Bustins, els de Cal Viu s’hi van traslladar ràpidament, en ser aquella més bona 
casa, més assolellada i amb més bones comunicacions. 
 
De Cal Viu baixa un camí força aperduat fins a la font Fresca o font de Baiera on 
trobaríem la carretera asfaltada que enllaça Bustins i Sant Aniol. Seguint-la cap a 
l’ermita, a unes desenes de metres passaríem fregant les parets enrunades de la 
casa de l’Alou. Un suposat estadant seu és el protagonista de la llegenda de l’or de 
l’Alou. Expliquen que el masover de l’Alou marxava a trenc de claror de dia i no 
tornava fins a la foscor, carregat de pedres, abandonant les feines diàries de pagès. 
Preguntat una i altra vegada per la seva dona no li responia mai què anava a fer 
tantes hores fora de casa. Mirava per la finestra en direcció a la muntanya (per on 
caminem avui) i li deia que veia més fortuna per aquesta finestra que en tot el pla 
de Sant Aniol. I també deia a la dona, que el recriminava perquè collia aquelles 
pedres, que gràcies a elles es podria comprar tants vestits i joies com volgués. Va 
dur-ne una a un joier d’Olot que li va dir que ja les hi podia dur totes. L’últim cop 
que el van veure va ser quan va marxar cap a Olot carregat amb les pedres. Diuen 
que el van assaltar i matar els bandolers pel camí, però també hi ha la versió que, 
un cop ric, ja no va tornar a buscar a la dona. 
 
Quan pregunto a les persones que m’han explicat aquesta llegenda de quins anys 
o època estem parlant, sempre em diuen que ni el seu avi havia conegut aquell 
masover, que havia passat molts anys enrere, fa cent o potser dos-cents anys. 
Veritat o llegenda, mina d’or o troballa d’una de les tan buscades olles d’or, el que 
sí que sembla provat és que a la dècada dels anys seixanta havien passat diverses 
persones per la zona de Bustins buscant indicis d’una mina d’or. I potser no anaven 
tan equivocades. Una de les maneres que el mineral d’or es troba al subsòl és en 
vetes de quars, i en aquests paratges n’hi ha d’afloraments. Res estrany per altra 
banda, ja que les roques de quars, en les seves nombroses formes, constitueixen el 
12% de l’escorça terrestre. 
 
 

 



 
        Olla a dins de la paret exterior d’una masia de Briolf 
 
 
Però avui no és pas el dia de començar a buscar or: no tenim les eines adequades i 
comença a ser hora de pensar en la tornada. El camí que hem seguit per arribar a 
Cal Viu regira cap amunt i després d’un parell de revolts puja sostingudament de 
biaix i encarant-se a llevant. Anem per un bon camí de ferradura per on treien el 
carbó d’aquests boscos, nosaltres mateixos creuarem algunes carboneres. Ja força 
amunt, tornem a passar per l’ombrívola cloterada del rec de Cal Viu, i al cap de 
poc afluïm al camí, esmentat abans, que puja de la Bruguera. És una vella pista de 
desforestar, que va substituir l’antic camí de carro, per on pujarem uns tres minuts 
fins al quintà del Mas Nou on trobem el camí del Freixe a Bustins. 
 
Si anem bé de temps farem una ràpida anada a l’ermita de Sant Miquel de Bustins, 
sempre agradable de visitar pel seu bonic i ara molt ben cuidat entorn. Fa poc temps 
que l’AMPA de l’escola FEDAC del Pont Major en té cura, manté a ratlla les 
bardisses més properes, ha arranjat l’interior, recuperat l’activitat religiosa i inclús 
el tradicional aplec de Sant Miquel. Abans el ball de la festa se celebrava a la iera 
de la casa de Bustins. En el veïnat (villare Bostino, en documents de l’any 947) 
format per les cases de Plan Quintana, la Cadamont, les Vinyes, Cal Cambrer, el 
Casot, Bustins, Ca la Paula, Cal Bord, Mas Nou, Ca l’Espardenya, la Bruguera, 
Cal Viu, l’Alou, la Casica i el Roell, hi havien arribat a viure cap a tres-centes 
persones fa uns cent anys. 
 
Situats altre cop al quintà del Mas Nou, ara una bonica estesa de roures i aulines, 
anem força de pla en direcció tramuntana i, sense adonar-nos, entrem al quintà de 
Ca l’Espardenya. Unes passes més enllà del rec del Serrat Llobí o de Ca 
l’Espardenya trobem una de les poques fonts d’aquestes serres que solen rajar tot 



l’any, la font de Ca l’Espardenya. Al seu costat i plena d’aigua resisteix l’envestida 
del senglar la bassa del Serrat Llobí, on encara veiem les lloses que feien servir les 
dones de Ca l’Espardenya i del Mas Nou per rentar-hi la roba, ara reconvertida en 
un apreciat refugi pels amfibis. Al mig del rec hi havia una altra font (també 
anomenada de Ca l’Espardenya) menys abundosa i sense estructura. 
 
En lloc de baixar cap a Torrent Mal, ens enfilem pel camí que guanya alçada 
ràpidament resseguint el rec del Serrat Llobí per, al cap d’uns cinc minuts, anar a 
l’esquerra per un camí travesser (els habitants del veïnat del Freixe en deien el 
camí dels Agustins) que planeja força fins que creuem una desdibuixada pista de 
terra, des d’on comencem a baixar pel mig de la baga del Verdeguer fins arribar 
altre cop a Torrent Mal. Aquest rierol, que drena principalment la vessant baga del 
Puig de Capell, la cota més alta del terme municipal de Mieres, normalment ara ja 
no du mai aigua, excepte un petit tram on sol criar el tritó pirinenc. A meitats del 
segle passat era ben diferent, expliquen els avis que havien feinejat a bosc. De 
vegades quan acabaven la temporada del carbó, després de malviure en barraques 
durant mesos a la muntanya, es tiraven vestits i tot a una gorga, aigües avall i no 
gaire lluny d’on passem.  
 
Un cop creuat el torrent, pugem per bon camí durant uns sis minuts i retrobem la 
bifurcació situada per sota de la font del Freixe. Desfem el camí de l’anada i en 
mig quart d’hora som altre cop davant de l’ermita, on hem començat l’excursió, 
havent caminat prop de dues hores. 
 

 
 
 

Mieres, 9 de desembre de 2017  
 
 



Els camins de Colitzà 
	
	

La parròquia de Sant Vicenç del Sallent, a l’any 1850, va ser integrada al municipi 
de Santa Pau, però la història d’aquesta església venia de molt lluny. En un 
document de l’any 878, s’hi esmenta una cel·la monàstica (cellas Sancti Vincentii) 
pertanyent al monestir de Sant Esteve de Banyoles. Amb el pas dels anys, i ja com 
església, començà a formar-se al seu voltant una petita parròquia rural, que no tenia 
pas gaire més de 12 km2. 
No era pas l’única, a uns 3 km a l’est trobem l’església de Sant Andreu del Torn, 
cap a migdia, a 4 km, la de Sant Pere de Mieres i a 5 km, Santa Maria de Finestres; 
a ponent, a 3 km, Santa Maria dels Arcs i la més moderna de Sant Martí de Santa 
Pau i finalment, cap a tramuntana, a 4 km, Sant Julià del Mont i a 3 km, Sant 
Miquel de la Miana. Tota una xarxa d’influència del poder eclesiàstic. 
 

 
L’historiador Jordi de Bolós atribueix a diversos factors l’elecció del lloc on es va 
aixecar la primitiva cel·la monàstica. Es va triar un espai situat al damunt d’un 
estrep rocallós de formació volcànica que s’aixeca damunt del riu Ser. Venint del 
Torn ens sembla elevat, però si venim de Santa Pau o de Mieres, ens trobem una 
petita plana de fàcil accés, per tant el motiu no era el defensiu. Podia prevaldre el 
fet de tenir aigua a prop i alhora no patir les humitats de les fondalades. L’indret 
estava ben comunicat, no gaire lluny passava l’important camí ral d’Olot, Santa 
Pau cap a Banyoles. També disposava de bons espais per al conreu i boscos per 
cobrir les necessitats de llenya, fusta i caça. S’hi afegia el benefici de la pesca per 
la proximitat d’un curs fluvial prou potent. 



Per un cens de l’any 1321, i comparant-lo amb un del 1569, els historiadors 
suposen que a finals del segle XIII hi devia haver unes 45 famílies en tota la 
parròquia. Aquesta població va anar minvant a partir del 1300 per diversos motius: 
explotació de terres menys fèrtils, increment dels tributs per part dels senyors per 
continuar guanyant el mateix, problemes de plagues, de males collites, guerres... 
Però sobretot la reducció s’incrementà dràsticament a partir de l’any 1348, amb el 
primer brot de l’epidèmia de la Pesta Negra, despoblament que fou general a tota 
la Catalunya rural. La mort de pobres i rics alhora, l’abandonament del camp i una 
fugida cap a les ciutats, provocà una reorganització de les terres i dels masos del 
món rural. 
Davallà tant la població que de les 45 famílies del 1300 es passà a dues al segle 
XVI. A partir d’aquest moment la població va anar creixent i se situà en 30 famílies 
a l’any 1790, amb un cens de cap a 200 persones. En un diccionari nomenclàtor de 
pobles i poblats de Catalunya de l’any 1931, hi consta que els habitants eren 286. 
 
 
 

 



Situats al davant de l’església, ens trobem a dins de la sagrera medieval. Així 
s’anomenava el conjunt de cases construïdes al voltant de l’església dins la 
distància de 30 passes. Els seus habitants estaven protegits pel dret d’asil 
eclesiàstic i no es podia guerrejar en aquest espai. La majoria dels nuclis antics 
dels nostres pobles provenen d’aquestes sagreres medievals. El mot de sagrera 
sembla que substituí al de cellera, espai al costat de l’església on es guardava el 
gra i altres elements valuosos, béns que els pagesos tributaven al seu senyor, en 
aquest cas l’església. En un document del 1389, on es relacionen els masos 
dependents del monestir de Banyoles (155), se n’hi relacionen 45 de la parròquia 
de Sant Vicenç del Sallent. 
 
Sortim de la sagrera seguint els senyals blancs i vermells del GR-2 i la ratlla groga 
de la xarxa de senders d’Itinerànnia, que ens fan baixar ràpidament pel camí de 
Can Menter, un bonic i curt corriol, fins a la llera de la riera de Samariu (més amunt 
dita el Burroig o antigament riera d’Esparregueres i popularment el rec de Sallent). 
Poc abans de creuar-la, veiem a l’esquerra les runes de la que havia estat una petita 
central elèctrica, la Castellana, que proveí la primera llum que arribà al Sallent i a 
Mieres, sembla que a la dècada dels quaranta del segle passat. En un gran dipòsit 
damunt de la central, que s’omplia d’aigua durant el dia des d’una resclosa en el 
riu Ser, a partir de la tarda s’hi feia funcionar la turbina (encara visible a les runes 
de la central) que proporcionava dues o tres hores de llum. Hi havia una segona 
central situada en el Ser, a ponent del poble. 
 
Creuem la riera fàcilment, si baixa poca aigua, i un cop enfilats a la carretera 
asfaltada del Sallent al Torn, deixem els senyals de GR i la seguim cap a la dreta 
uns 5 minuts fins que abans que aquesta torni a creuar la riera, deixem l’asfaltat i 
ens enfilem amunt, per l’esquerra, per un corriol, que al cap de poc ens fa anar per 
un camí més ample. Més endavant, al cap d’uns 8 minuts, en una bifurcació de 
camins, deixem el planer de la dreta, que se’n va cap el santuari dels Arcs, i pugem 
pel de l’esquerra, directes cap al collet de Colitzà. Anem pel vell camí ramader que 
deixà d’usar-se quan a finals del segle XIX es traçà la carretera actual de Mieres a 
Santa Pau i s’apropà més cap a Ca n’Esparregueres. En pocs minuts el camí ens 
deixa a poques passes del collet. Just abans, un reixort d’aigua i plantes de vímets, 
ens indiquen que hi podria haver hagut una antiga font. 
 
El nom de Colitzà té l’origen en el collo witizane que apareix en un document de 
l’any 899. Aquest nom es relaciona amb una possible cel·la monàstica, també 
dependent del monestir de Banyoles, o amb un mas que surt esmentat en el 
document de l’any 1389 com a possessió del monestir. Després desapareix dels 
censos, podria ser un dels masos que es van abandonar pels efectes de la Pesta 
Negra i mai més va ser habitat. Actualment, una arqueòloga del Centre d’Estudis 



Mierencs està investigant on es podia haver ubicat aquesta cel·la o habitatge, que 
els historiadors situen propers al coll on ara ens trobem.  
 

 
 
El que sí que tenim localitzat i prou conegut pels antics estadants de les cases 
properes és el forn de Colitzà, situat a pocs metres del coll, entre dues pistes de 
terra, la que seguirem cap a la serra d’en Coll i la que baixa (el camí de les Cases) 
cap a Can Coll. Semblaria que era un forn de ciment i que als anys quaranta del 
segle passat ja no funcionava. La pedrera d’on treien el material per enfornar 
sembla que estava situada a l’altre costat de la carretera. La volta del forn es 
conserva força bé. En Narcís de Puigmolí explicava fa vuit anys (ara en tindria 93) 
que de petit encara havia jugat amb eines i carretilles del forn, amb altres nens de 
les cases de Can Coll de Baix i de Dalt.  
 
Un cop visitat el forn, deixem de seguir els senyals grocs que baixen cap a Can 
Coll i pugem per la pista que s’enfila sostingudament i s’encara cap a la serra d’en 
Coll. Els arbres del bosc que ens envolta (igual que al llarg del camí Ramader de 
pujada a Colitzà) es veuen mal formats, esprimatxats, amb predomini del pi blanc, 
envoltat d’alguna alzina. Tenen problemes per créixer a causa de la poca qualitat 
del terra. Obviem tots els brancs de l’esquerra i, al cap d’un quart d’hora, arribem 
a una placeta on s’acaba la pista i continuem per una sendera que primer fa una 
petita baixada, però que després s’enfila fortament fins assolir el caire de la serra. 
Sort que només són tres minuts, ja que la pujada és costeruda. 
Pel caire, continuem en la mateixa direcció, un entremig entre tramuntana i 
solixent. Els camins careners són amables de fer i més quan tenim el plaer de trobar 
un espai lliure de vegetació que ens permet fruir del paisatge. Una balconada sobre 
la vall de Mieres que ens deixa fer, amb la vista, una escombrada d’esquerra a 
dreta: localitzem bé el conjunt d’edificis del santuari del Collell i, darrere seu, el 



collet de Guixeres; a continuació del collet s’estén la serra de Can Ginestar, el tall 
de la carretera d’Olot a Banyoles i l’ermita de Sant Patllari; continuant pel perfil 
de la serra són ben visibles les antenes i repetidors de comunicacions que fiten 
Puigsou, sostre de la muntanya de Rocacorba; segueixen els turons de Montner, el 
Llebrera i puig de Capell, aquest darrer porta d’entrada de la serra de Finestres. 
Després, tancant la panoràmica per l’extrem ponentí, s’aixeca el rocallós turó del 
Castell i, finalment, el més robust Puigsallança. Enfilerats darrere del nucli de 
Mieres, tenim Montfalgó i Golany; al capdamunt de la vall de Mieres, on el verd 
clar dels camps dona pas al verd més fosc de les aulines, albirem el petit veïnat de 
Ruïtlles. 

                     
       Nummulits             Mol.lusc Velates 
 
 
 Des de poc abans d’enfilar-nos al caire, i sobretot on estem ara, trepitgem unes 
pedretes arrodonides, com unes grosses llenties, són nummulits, fòssils de la 
família dels foraminífers, animals unicel·lulars que havien viscut fa uns 400 
milions d’anys quan aquests paratges eren, bàsicament, un mar de poca profunditat 
que oferia unes condicions immillorables per a aquests animals. En veiem, 
barrejats, de dues mides molt diferenciades. Tots són adults, els petits són nascuts 
de manera asexuada, l’exemplar mare o pare genera a dins seu diversos “fills” que 
pressionen la closca del progenitor fins que la rebenten, ocasionant, això sí, la seva 
mort, i es queden sempre amb aquesta mida petita. Els grans són fruit de 
reproducció sexuada, en la qual dos individus adults s’uneixen i en creen un de 
nou que creixerà i tindrà aquesta mida més gran. Els experts suposen que segons 
les condicions, més o menys favorables, de l’entorn, la reproducció es feia d’una 
manera o altra. El seu nom ve del llatí nummulus, petita moneda. Popularment 
també se’ls coneix com a llenties o dinerets. 
Barrejats amb els nummulits i en menys profusió també trobem restes fòssils 
d’altres animals marins, com ara caragols, petxines, garotes... i també d’assilines, 
un altre foraminífer que es confon força amb els nummulits atesa la seva 
semblança, però que és menys abundant. 
Continuem caminant pel caire i, abans de vorejar un petit turonet, si ens desviem 
del camí una mica a la dreta gaudirem d’un altre bon mirador, més encarat cap al 



castell de Finestres i al Puigsallança. Retornats al camí, al cap d´un minut, en el 
collet del Terme i a peu de camí, ensopeguem amb unes pedres termeneres que 
fiten tres municipis: Mieres, el Sallent i el Torn, que conflueixen en aquest punt. 
 

 
 
Un cop vorejat el turó, no gaire més enllà (uns tres minuts) deixem el camí del 
caire i baixem per una sendera que ens endinsa a la baga o bosc de Torroella, tot 
passant per diverses places carboneres. Ens adonem que aquest bosc, contrasta 
amb el que fins ara havíem vist. Se’l veu més ric i esplendorós i sembla 
econòmicament més rendible. En aquesta part baga afloren dues fonts, la de les 
Perdius i la de Vallisana, que ens queden apartades del nostre recorregut. 
Ràpidament perdem alçada fins a trobar una pista de terra, de recent construcció, 
que seguirem cap a ponent, flanquejant la serra d’en Coll, però en suau baixada 
fins que, al cap d’un quart d’hora,  retrobem la carretera asfaltada del Sallent al 
Torn. Creuem carretera i riera i desfem el camí de l’anada, el camí de Can Menter, 
ara de pujada per retornar a la sagrera medieval de Sant Vicenç del Sallent. En un 
dels primers revolts del corriol, si mirem bé per on trepitgem, veurem una lava 
cordada incrustada a terra, trepitgem una colada que davallà pel riu Ser i que els 
vulcanòlegs creuen que prové d’un focus eruptiu situat a la plana de Santa Pau.
	 	
	



	
 
Mieres, 4 de març de 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els camins de Puig Oriol i de la Font de la Becada 
 
 

Situats a la carretera que del coll de la Palomera baixa cap a Can Tura i a Sant 
Aniol, a la vertical de la casa de Raspat, la deixem per baixar per una pista de terra 
que ens encara cap a llevant i que ens farà seguir el fil del caire, de moment 
relativament ample, de la serra de la Bassa. Al moment deixem a la dreta el camí, 
per on van els senyals grocs de la xarxa de senders d’Itinerànnia, per on tornarem 
al final de l’excursió. Poc més endavant voregem la bassa Nova, que dona nom a 
aquesta serra, feta pels darrers masovers de Raspat en un nou intent per proveir-se 
d’aigua en aquest paratge on no abunden les fonts (les poques que hi trobem –la 
del Roure o la de l’Hort– són força minses). Caldria baixar fins a la fondalada de 
les Canals, on la font del Cànem manté un raig constant al llarg de l’any, per trobar 
més quantitat d’aigua. 
 



Sempre de baixada per aquest bon camí, abans d’un quart d’hora deixem a 
l’esquerra el ben senyalitzat camí del Pujant Nou que ens duria a les Canals i als 
Saiols. Som en el paratge de l’aulina de l’Andreu, ja desapareguda de fa anys, i 
una mica més avall trobem una bifurcació: per la dreta baixa l’emboscat camí de 
Puig Oriol, que continua resseguint el caire de la serra, protegit del sol i sempre 
sota el paraigua dels arbres. Una part d’aquest camí el farem a la tornada, però ara 
continuem baixant pel que anem, per la vessant solellada de la serra. Els dos 
camins baixen força junts, només entre deu i vint metres els separen, però semblen 
renyits, ja que mai un arriba a veure l’altre. Si mirem cap a llevant, el cim més 
proper és puig de Capell, a continuació identifiquem les cingleres del Montner i al 
final de tot, Golany. Continuem avall i més endavant i, potser un xic més cap a 
migdia, a mitja vessant de muntanya localitzem la Cadamont, una de les cases que 
segueixen dempeus del veïnat de Bustins. 
 
Quan portem poc més de mitja hora caminant, trobem on s’ajunten els dos camins. 
Ja un de sol, aquest continua baixant fins a trobar l’asfaltat de la carretera de Can 
Tura al veïnat de Bustins. Nosaltres, però, girem a la dreta i comencem a pujar cap 
a puig Oriol. Primer ens cal remuntar unes petites feixetes fins assolir el caire de 
la serra, que ja no deixarem mai fins que anem a trobar el camí de la Font de la 
Becada. En menys d’un quart d’hora assolim el puig Oriol, un modest turonet 
enmig de la serra, actualment sense vista i que ens passaria desapercebut si no ens 
l’indiqués un oportú rètol. A tot aquest serradet, una continuació de la serra de la 
Bassa, també se l’anomena puig Oriol. 
 
Sempre sorprenen, agradablement, els caires d’aquestes petites serres, emboscades 
i plenes de vegetació. Ens podríem esperar un espai més secaner que les bagues, 
per estar més exposat al vent, ans al contrari: per les vores del camí sovintegen les 
falgueres i les molses, i els líquens encatifen les roques. 
Passat el puig baixem una mica fins a una petita placeta plena de tolls d’aigua, per 
a delícia del senglar, i tornem a pujar seguint el caire, ara més rocallós i que s’alça 
formant un muret natural de poca alçada. 
 
Passarem pel costat d’un parell de pins, ja secs, a causa de les contínues refregades 
del porc que per defensar-se dels paràsits busca la reïna dels pins. Quan li ha tallat 
a l’arbre tots els conductes per on passa la saba, aquest s’asseca i es mor. Els que 
sí segueixen ben vius i ufanosos són els cirerers d’arboç, que normalment 
acostumen a tenir un format més arbustiu que d’arbre, fent camí en podem veure 
de fins i tot setanta-cinc centímetres de volta de canó, són uns exemplars 
remarcables i singulars per a aquest tipus de planta. 
 



Al cap d’una hora caminant enforquem amb un camí amplot. Si el seguíssim de 
pujada, en poca estona retornaríem al camí de la Serra a prop del camí del Pujant 
Nou. Nosaltres anirem a l’esquerra, cap avall, i al cap d’uns cinc minuts se’ns 
acabarà el camí ample i continuarem a la dreta per un caminet, que després de 
passar pel costat d’unes basses fangoses fetes pel senglar i plenes d’aigua de la 
pluja, ens remet a un espai obert on trobem un corriol més fressat, el camí de la 
Font de la Becada. El seguim cap avall i ràpidament ens tornem a endinsar al bosc 
en un paratge bac i encofurnat, però al mateix temps agradable, fitat per una petita 
cinglera. Un parell de minuts més tard creuem un enfondit i humil torrent, que 
normalment es manté eixut. Si remuntem unes passes per dins del rec, trobem el 
biot de la Font de la Becada, que aguanta l’aigua quasi tot l’any. Semblaria que la 
font, que ha passat èpoques més esplendoroses, rajava d’un forat del marge, per 
damunt del biot. 
 
 

 
 
Recuperem el camí que a partir del torrent torna a pujar, suaument, fins que afluïm 
al camí del Lloset de l’Esquerda, que enllaça la serra de Finestres amb Can Tura i 
per on passa un dels senders d’Itinerànnia.  
Anem pujant sostingudament per aquest trepitjat camí i al cap d’un quart d’hora 
creuem un filat per al bestiar i trobem la carretera per a vehicles que enllaça Mieres 
amb Sant Aniol. La voregem sense arribar a ficar-hi els peus i continuem pujant 
pel sender fins que, passats uns deu minuts, retrobem el camí de la Serra de la 



Bassa. Quatre passes amunt i som on hem començat a caminar aquest matí, per 
sota de la casa de Raspat, que no arribarem a veure, ja que ens queda amagada per 
la vegetació. 
 
 
 

 
 
 
Mieres, 31 de març de 2018  
 
  



Resum d’activitats  
14-09-2017 Excursió a la Roca de 
Migdia. Vint-i-vuit persones varen 
pujar des de Mieres fins a aquest 
excelent mirador, des d’on en dies 
clars s’albira el mar. 

 

 
28-10-2017 Josep Matés, mestre 
terrisser, va donar una interessant 
xerrada de l’ofici del rajoler. En el 
passat a Mieres havien existit les 
teuleries dels Saiols, del Verdeguer, 
del Canet, de Can Bosc, de Pinsac, de 
Cal Fusteric, de Cal Tut i de Pujolric. 
 

 
 

4-11-2017 Com cada any, el dia de la 
castanyada popular de Mieres vam 
organitzar el concurs de Ratafia. 
Degut a la sequedat de les darreres 
setmanes no es va poder fer 
l’exposició de bolets. 
 
19-11-2017 Excursió al Puigsallança. 
Per anar a veure els colors de la tardor 
es caminar des del coll de la Palomera 
fins al cim més alt de la serra de 
Finestres. 
 
8-12-2017 Gimcana Fotogràfica. 
Juntament amb el Centre d’Estudis 
Mierencs s’organitzà una matinal per 
recòrrer diversos espais del poble per 
comparar, amb fotografies antigues 
del segle XX els canvis que ha sofert el 
paisatge urbà en aquests cent darrers 
anys. 
 
 

 
Barri de Sant Pere 1915 
 

 
Barri de Sant Pere 2017 
 



 
 

 
Mieres 1950 
 
 

 
Mieres 2017 
 
 
9-12-2017 L’Or de l’Alou. Amb una 
participació de vint-i-set persones es 
va fer l’excursió pels paratges entre 
les ermites del Freixe i de Bustins per 
explicar sobre el terreny la llegenda de 
l’Or de l’Alou. 
 

 
 
4-3-2018 El Sallent i la serra d’en 
Coll. Vint-i-vuit persones van venir a 
caminar per aquests paratges, que amb 
la sortida i arribada al Sallent va 

propiciar poder parlar de les antigues 
celleres o sagreres medievals. El 
conjunt de construccions al voltant de 
l’església on els seus habitants estaven 
protegits pel dret d’asil eclesiàstic. 
 

 
 
10-3-2018 Xerrada sobre els molins 
tradicionals, a càrrec de Xavier Solà i 
organitzada conjuntament amb el 
Centre d’Estudis Mierencs i el parc 
natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. 
 

 
fotografia Xavier Solà 
 

 
fotografia Xavier Solà 



31-3-2018 Els camins de Puig Oriol. 
Agradable passejada per la serra de la 
Bassa on se situa aquest puig, entre el 
santuari de Finestres i Sant Aniol. La 
colla dels antics alumnes de Bell-lloc 
ens va ajudar a netejar els camins per 
on caminàrem el dia de la sortida. 
 

 
 

 
21-4-2018 Xerrada sobre les 
campanes de Mieres a càrrec de 
Xavier Pallàs i organitzada amb el 
Centre d’Estudis Mierencs i el parc de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
Arrel de la conferència es planteja de 
recuperar el toc de les campanes de 
Mieres. 
 
 

 

29-4-2018 A causa de la pluja es va 
suspendre el tradicional aplec de Santa 
Maria del Freixe  
 
23-06-2017 Passejada per recollir 
plantes per fer la ratafia. La Mari de 
Can Zona i en Quim Aradas van tornar 
a oferir els seus coneixements de les 
plantes remeieres. 
 

 
 
 
15-7-2018 Excursió a Finestres. Per 
defugir de la calor estiuenca es va 
matinejar foça i abans de les vuit ja es 
caminava cap al santuari i el castell de 
Finestres. 
 
 

 
 
12-8-2018 Els núvols ens van impedir 
de fer l’observació astronòmica de la 
pluja d’estels de les Perseids o més 
coneguda com les llàgrimes de Sant 
Llorenç	


