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EL BOSC 
Passegem per un camí dintre el bosc i trepitgem les primeres fulles caigudes a terra. 
Estem a les portes de la tardor, els dies són més curts, l’aire és més fred, els colors 
ocres comencen a lluir... Aquests moments de silenci dintre el bosc, els sentits es 
desperten i apreciem l’olor d’humitat, el soroll del vent, el canvi de colors...Ens 
sentim més tranquils i podem pensar amb més claredat... 
Se sap que els boscos tenen efectes positius sobre la salut (enfortiment del sistema 
immunitari, la millora de les constants cardíaques i la pressió sanguínia, o 
l’equilibri dels nivells de cortisol, relacionats amb els nivells d’estrès..). 
Probablement aquest efecte és degut, no només en el benestar que pot produir una 
passejada pel bosc, sinó en la possible interacció amb el nostre cos dels 
components químics que genera gran part de la vegetació i els microorganismes 
que hi viuen. 
Des de l’Associació d’Amics de la Serra de Finestres i l’entorn de Mieres volem 
encetar una nova temporada organitzant excursions per poder gaudir de la natura 
que ens envolta, en un entorn saludable com el que tenim i seguir compartint 
vivències…! 
 

 
Narcís Puigvert 
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Xicu, l’escloper. 92 anys a Mieres 

 
 
De jove va aprendre l’ofici d’escloper i treballar en el negoci familiar fins la 
desaparició del món de l’esclop. Després, comprà un camió i durant anys es dedicà 
al transport fins a la mort del seu pare. D’ençà ja es dedicà al negoci de comprar i 
vendre cases i solars. 
Al maig del 2007 vam anar plegats cap al Burroig i la Devesa per ensenyar-me on 
solien tallar els verns amb els que feien els esclops. Tot i que foren pocs anys que 
exercí d’escloper, parlar de l’ofici l’apassionava i pel poble tothom el coneixia 
com en Xicu l’escloper. Aquest hivern passat vam fer una xerrada sobre l’ofici 
d’escloper. Va estar encantat de deixar-nos les seves eines, que encara conservava,  
per exposar-les el dia de la conferència. Vaig anar a parlar amb ell més vegades, 
per saber més del poble, dels noms de les cases, de com era el Mieres d’abans i 
sempre trobaves la porta oberta. També vaig tenir tractes comercials: li vaig 
demanar que gestionés la compra d’un petit terreny. Tancat el tracte amb el 
propietari, en demanar-li què en volia, va dir que res. En insistir, va comentar que 
li agradava tenir sempre a casa alguna ampolla de vi bo. Uns dies després de portar-
li unes quantes ampolles, se’m va presentar a casa per donar-me mitja saca de 
patates. En Xicu era así. 
 
Joan de la Iera 

 
 

 
 
 



El Burroig 
 

 
Amb aquest nom es coneix el torrent que neix en el coll de la Palomera, baixa pel 
vessant de tramuntana del castell de Finestres, captura diversos rierols –el més 
significatiu el que baixa de Collveí–, creua la carretera de Santa Pau a Mieres i 
aflueix al riu Ser just per sota del penyal on s’aixeca el petit nucli de l’antiga 
parròquia del Sallent. A la part baixa del recorregut pren el nom de la riera 
Samariu. Dècades enrere l’aigua baixava tot l’any per aquest torrent, actualment, 
en els mesos poc plujosos manté pocs trams amb aigua corrent, sobretot en la part 
més alta del seu recorregut. Diverses fonts, la majoria aperduades o que no ragen 
tot l’any,  acompanyen la conca del Burroig, de dalt a baix: font de Burroig, font 
del Sabuquer, font de la Devesa, font dels Colls, font de la Màquina, font de Can 
Rosta, font de Bonolla, la Fontica, font de la Castanyeda, font de Plansamata, font 
Saiol, font de Puigmolí, font de Corbs i font de la Perdiu.  Prop de la font de 
Bonolla trobem la resclosa que desviava l’aigua al molí d’Esparregueres, força 
gran i que fou important en el seu moment i del qual encara queden les ruïnes de 
l’edificació. Fent moviments de terra per una pista forestal van aparèixer una mola 
de molí i uns fonaments al costat del Burroig, entre la font del Sabuquer i la casa 
de Can Badia, cosa que indicava que hi devia haver hagut un altre molí, del qual 
no ens ha arribat memòria oral. 
 
Comencem a caminar quan el camí Ral creua el Burroig i puja cap a Collveí en 
direcció a Mieres. Sense creuar el torrent, l’anem remuntant per la seva riba 
esquerra per un camí carreter, que presenta poques dificultats i amb un desnivell 
suau. Paulatinament ens anem endinsant en un bosc de ribera que filtra els raigs 
del sol. Quan baixa aigua pel torrent el passeig és fa més agradable, ens submergim 
en la frescor i en la cantarella de l’aigua.    
 
Arriba un moment que el camí creua el Burroig i passa a la riba dreta. Si la 
resseguim unes desenes de metres cap amunt i tornem a creuar el torrent per 
damunt d’una gorga i continuem remuntant, ara per la riba esquerra, al cap de poc 
trobem la font del Sabuquer, amb una estructura com un pou que capta la deu i la 
canalitza cap a Can Badia. Aigües amunt, al mig de la llera es veu el que queda 
d’una antiga resclosa, una mica per sota d’una llosa caiguda que podria ser la font 
original. 
 
Desfem camí fins on hem passat a la riba dreta i creuem de biaix en direcció nord-
est. Pugem suaument per un camp herbat fins que, a l’entrada del bosc, encalcem 
una pista de terra. Seguint-la, passarem pel costat de la casa de la Devesa 
(enrunada) situada en un espai obert amb una bona vista de la serra de Sant Julià 
del Mont. 



 
 
 
Just per davant de la casa i a la nostra dreta puja el camí de la Devesa, que 
comunica la casa i Mieres passant pel collet de la Devesa, per anys un camí de 
matxo, convertit ara (degut a antics treballs d’aprofitament forestal) en una pista 
de terra mig tapada per la vegetació. Hi entrem i en menys de cinc minuts arribem 
a la font de la Devesa, un biot aparedat a la dreta del camí, normalment sense aigua.  
 

 
 



Retornem al camí principal i continuem cap a Collveí. Seguim sempre la pista 
principal, obviem un branc força fressat que baixa als camps propers al Burroig i 
arribem al collet de Collveí. 
 
Tombem a l’esquerra i baixem ràpidament cap als camps de Can Badia, casa que 
no veurem ja que ens queda amagada a la nostra dreta. Ja força avall voltem per 
sota d’una granja porcina. De la terra passem a l’asfalt i comencem a enfilar la 
sortida. Uns metres avall, si anem per una traça que baixa a l’esquerra, creuem un 
torrentet i el remuntem uns quants metres, trobem un parell de bassetes enmig d’un 
paratge aigualós, és la font de la Màquina. Se li posà aquest nom quan es tallà una 
roureda propera i muntaren una màquina per tallar els taulons o travesses per al 
tren. 
 
Situats altre cop en el camí principal, seguim baixant fins a creuar la portellera 
d’entrada i altre cop el Burroig i ens situem en el punt on hem començat la 
passejada. 
 
En un bloc de pedra situat a la dreta i just abans del portal hi havia clavada la creu 
del Coronel. Per a uns recorda uns fets bèl·lics ocorreguts durant una de les guerres 
carlines. Uns altres també expliquen que fou posada en record de la mort d’una 
dona ofegada en el Burroig. Uns participants en una excursió la van arrencar de la 
roca, però sortosament fou trobada pels estadants de Can Badia i properament la 
tornaran a posar al seu lloc original. 
 
Mieres, 30 de setembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montfalgó 
 
En uns documents del llibre major de Can Salavia, es menciona el mas “Falgars o 
Falgons, dit Falgariis” (any 1323). En un altre, es parla de la “serra de Mont 
Falgons” (1492). L’historiador Joan Fort, en el seu llibre La Vall de Campmajor, 
comenta que el nom de “in villa Fulgoso” s’esmenta en un document de l’any 947. 
Podem veure, doncs, que el topònim Montfalgó té les arrels ben antigues. 



Comencem a caminar des de l’església de Falgons fins a trobar la carretera d’accés 
al veïnat, que puja de Sant Miquel de Campmajor. L’agafem cap a la dreta, de 
pujada, en direcció migdia. Passem per sota de Can Sitjar, d’unes granges i de 
Can Planters. Poc després canviem l’asfaltat per terra i obviem una pista a 
l’esquerra que va cap a la baga de Golany, passant per Can Baldirot i per la 
interessant font del Corral. 
 

 
 
Tot pujant, per l’esquerra, freguem l’arreglada casa de Pere Collell. Al cap de poc 
tornem a deixar, també a l’esquerra, una altra pista que ens conduiria a Can Cargol 
i a la capçalera de la riera de Falgons. No gaire més enllà, i prop d’on hi ha un petit 



espai on es poden deixar un parell de vehicles i abans d’un portal, deixem la bona 
pista, que continua cap a Collferrer (més enllà, sent ja un corriol, podríem triar 
entre anar al collet de Bastarra o al veïnat de Ruïtlles, de Mieres). Nosaltres, sense 
passar el portal, ens desviem cap a la dreta per anar pujant cap a Montfalgó per 
una vella pista de desemboscar. No gaire lluny d’aquesta bifurcació i a l’esquerra 
rajava la font del Boscai, avui dia un simple mulladiu. 
Aviat, deixem a l’esquerra un branc, no tan fressat, que ens faria anar cap a 
Collferrer pel bac. La pujada és persistent, però suau. Anem primer per la vessant 
de ponent i després per la de solixent. Quan la pista fineix, un corriol ens enfila al 
fil de la serreta per la qual anirem fins al turó de Montfalgó. Fins ara hem caminat 
pel mig d’un bosc espès, amb un sotabosc arbustiu ple d’arítjols i de romegueres. 
Un bosc que s’ha explotat no fa gaires anys i no se li ha fet cap manteniment, cosa 
que fa difícil de passar-hi fora de camí. A partir d’ara observem un canvi de 
vegetació: el bosc s’ha esponjat, el sotabosc ja no senyoreja tant i ha perdut 
empenta. Ens és més fàcil penetrar-hi. Aquest fa més dècades que es va tallar i ha 
començat a equilibrar-se. L’ombra de les capçades ha anat ofegant lentament, any 
rere any, aquella malesa que havia pujat amb tanta força. 
Situats a la serreta, si anéssim avall, cap a l’esquerra, trobaríem unes lloses 
verticals que fiten el camí i ens indiquen que s’ha utilitzat des de fa segles. A la 
vertical de les lloses i unes poques feixes avall, trobaríem les runes de la casa de 
Montfalgó, deshabitada ja fa unes quantes dècades. 
 
Seguim la carena orientats cap a tramuntana fins al turó de Montfalgó. Abans era 
un bon mirador, però els arbres que han ofegat el sotabosc han anat creixent. Quina 
lliçó que ens dona la natura: no es pot tenir tot alhora, el que és bo per un motiu no 
ho és per l’altre. Al mig del turó trobem una pedra termenera que ens assenyala el 
límit dels municipis de Mieres i de Sant Miquel de Campmajor.  
 

 
 



Baixem suaument pel llom del caire que s’encara cap a llevant fins al turó d’en 
Trui (Trull). A partir d’aquí el pendent augmenta, però sense perillar de perdre 
peu. 
On ja no seria possible de continuar pel caire, ja que es despenja sobtadament sobre 
la casa del Trui, la traça del corriol gira suaument cap a la dreta fins una pista de 
desforestar. La seguim unes passes cap a l’esquerra fins que trobem l’arrancada 
del camí dels Matxos, per on baixaven el carbó cap al Sitjar i cap a Falgons. És 
un vell i bonic camí de ferradura, netejat recentment per l’associació, que baixa 
fent diverses llaçades fins que retrobem altre cop la pista de terra. El camí vell la 
creua i continua avall, però aquest petit tram encara no s’ha recuperat i està força 
embardissat. Ens cal seguir per la pista cap a l’esquerra. Uns quaranta metres 
després d’una corba la deixem i recuperem el camí de ferradura pel qual continuem 
baixant. Al cap d’uns minuts retrobem de nou la pista i ja la seguirem fins poc 
abans de la casa del Sitjar, ja que després de creuar una línia elèctrica trobem 
l’entrada d’un camí, a la nostra esquerra, que ens durà directament a l’església de 
Falgons passant primer per la font dels Cassos o de Cadesús (l’original del 1611, 
al costat esquerra del camí) i després, a la nostra dreta, per la de l’any 1940, més 
ben apariada i amb més parament.  
 

 
 
Haurem caminat poc més de 5 km i fet un desnivell d’uns 250 metres. 
 
Mieres, 8 de desembre de 2018    
 

 
 
 
 

 



Descobrint Rocacorba 
 

La llegenda de l'església Vella, les Tres Creus i els pujants d'en Badia i de 
Llancers 

 
 
La plaça de Rocacorba, o collet de la Creueta, és una important bifurcació de 
camins, a part que també era el lloc on es feien el ball i les sardanes per la festa de 
Rocacorba, que se celebrava el tercer diumenge d'agost i que més endavant passà 
al primer diumenge de setembre. Pel costat de solixent baixa el camí del Reblinco 
Fosc que enllaça amb el camí de Maverd, que era i segueix sent el camí principal 
per anar cap a Canet d'Adri i Girona. Pel costat oposat, cap a ponent i ben 
senyalitzat, baixa el camí de l'Escaleta, que passa primer per la font del Rector i 
poc després per l'Arcoba –petita cova allargada on la tradició explica que fou 
trobada la imatge de la Mare de Déu que motivà la construcció del santuari marià– 
i que ens adreça al veïnat de Rocacorba, format per les cases de Can Vives, Can 
Mitjà i Can Tuià. Cap a tramuntana ens enfilaríem en pocs minuts a Puigsou, sostre 
de la muntanya de Rocacorba. On abans s’aixecava l'oratori de Puigsou i es gaudia 
d'una vista panoràmica de 360 graus, avui trobem un bosquet d'antenes i repetidors 
que, si bé deuen ser necessaris, embruten el paisatge. 
 
 
 

                           1890-1910. Fotografia: Juli Soler Santaló                   2019 

 
 



En un document del 22 de setembre de 1161, Berenguer de Rocacorba, la seva 
muller Flos i el seu fill Berenguer, cedeixen al bisbe Guillem de Peratallada les 
exaccions i albergues que feien sobre l'església de santa Maria de Rocacorba. És 
la primera cita documentada sobre una església que fins aquell moment era 
considerada una pertinença del senyor del castell i que a partir d'aquest document 
és reconeguda com una possessió del bisbe de Girona. En el segle XV, amb la 
desaparició del castell, va esdevenir un santuari comarcal, culte que seguí 
augmentant en els segles posteriors. La guerra civil del segle XX marcà un abans 
i un després, i el posterior despoblament de les cases del veïnat de Rocacorba 
marcà la desaparició de l'ocupació sacerdotal del santuari i de l'activitat religiosa. 
Actualment només s'obre l'església per celebrar-hi missa el primer diumenge de 
mes.  
 

                Rocacorba. 1910-1940.  Fotografia: V. Fargnoli 

 
 

                            27 de febrer de 2005 



 
Enfilem cap al santuari per les escales de pedra, traspassem la portellera de ferro, 
creuem els horts del Castanyer i pugem per una graonada ben feta de lloses de 
pedra que ens fa passar per un pas estret. Just després, deixem el camí que s'enfila 
cap a la carena –serà per on tornarem– i girem a la dreta, en lleugera baixada, pel 
camí Vell de Serralta. Anirem flanquejant tota l'estona fins arribar a les restes 
d'una vella construcció on la llegenda situa l'església Vella.  Conten que un cop 
trobada a l'Arcova la imatge de la Mare de Déu van començar a construir una 
església en honor seu. Però cada matí, quan els homes anaven a continuar els 
treballs de construcció, es trobaven que les eines havien estat traslladades a dalt de 
la Roca Corba. Creien que algú els feia una broma, però al cap de dies van entendre 
que la Mare de Déu volia que aixequessin l'església a dalt de la penya. Així ho van 
fer, les eines no van tornar a desaparèixer i es va bastir la primera capella, on 
actualment se situa el santuari. 
No hi ha documentació arqueològica sobre aquestes runes, siguin de casa de pagès 
abandonada de fa segles, d'antic corral per a bestiar... 
 
A quatre passes per sota de les runes trobem la pista de terra, que ve de la plaça de 
Rocacorba, per la qual en pocs minuts baixarem cap a la cabanya de Serralta, 
encara dempeus.  
El quatre de març de 1938 mataren el masover de Serralta (que amb 44 anys deixà 
dona i set fills), "a consecuéncia de heridas de arma de fuego", segons consta a 
l'acta de defunció i incendiaren la casa, que es deshabità. Més recentment 
s'aprofitaren les pedres per bastir una casa a Canet i ara només queden els 
basaments dels murs. Era una propietat important –unes 256 ha– quan l'explotació 
del bosc era una valuosa font d'ingressos.  Escolliren bé on situar la casa, a solei, 
encarada a migdia, a prop d'una font abundosa i a més en una bona balconada: des 
de les muntanyes que encerclen la ciutat de Girona, passant pel Montseny, Agudes, 
Matagalls fins al Puigsacalm. Més properes destaquen la cinglera de Sant Roc i la 
del Far. 
Passem per davant de la cabanya i encarem direcció migdia, sempre pel costat del 
cingle, el serrat de les Creus. Baixem poca estona, per a continuació pujar un 
inapreciable turonet i al moment ens trobem en el paratge de les Tres Creus. Les 
lloses de pedra formen com una petita trinxera o caixa rectangular, que està fitada 
per tres creus gravades a les pedres. N'hem trobat dues i a la llosa on suposadament 
hauria de ser la tercera (triangulant les anteriors) hi creix una aulina que amb les 
seves arrels sembla haver escrostonat la superfície on s'hauria gravat aquesta 
tercera creu. 
 
 



                           
 
 
Desconeixem l’origen pel qual es gravaren: un fet luctuós, un record religiós, la 
cristianització d’un monument pagà... 
Si seguíssim serrat avall passaríem pel fàcil baixant del Teixó i arribaríem a la riera 
de Rocacorba on trobaríem el camí de la Riera o de Replans, que del veïnat de 
Rocacorba baixa resseguint la riera fins a Canet.  
Retornem per on hem vingut fins a la cabanya de Serralta i continuem per la pista 
de terra, en lleugera baixada cap a llevant. Aviat passem per sota de la font de 
Serralta, sòlida construcció defensada per un magnífic exemplar de plàtan, que 
amb les arrels enfondides a la deu d'aigua segur que no passa pas set.  
 

                       Font de Serralta 



 
Dibuix: Dolors Pinatella 

 
 
 

 
Avall de la font es despengen les feixes dels horts de Serralta, embardissades i 
atapeïdes de vegetació. Més avall dels horts, i en el mateix rec de la Font de 
Serralta, es troba la Font Faig. 
Pista enllà i a pocs metres a la dreta del camí, en el paratge de la coma del Buc, 
ens sorprèn un robust exemplar de surera que s'ha guanyat nom propi, és el Suro. 
No gaire més enllà passem per on s'origina el clot dels Cirers. Aquest, uns cent 
metres més avall, es congria amb el clot dels Oms (el que baixa del davant de 
l'arrancada del camí del pujant de Llancers) i amb el dels Pruners (situat abans de 
puig ses Coromines). Quan s'uneixen els tres cloterals i a dins del dels Pruners neix 



la Font Figuera, abundosa i la primera aigua que deu trobar el bestiar (senglars, 
cabirols, teixons, guilles...) d'aquestes altures. A partir de la font, ja s'anomena rec 
de la Font Figuera.  
Quan la pista s'acosta al caire, ens situem a l'arrancada del camí del Pujant de 
Llancers, del qual en parlarem més endavant.  
 

 
 
Seguim baixant per la pista i aviat caminem enmig de les feixes de les quintanes 
de Serralta, restes dels murs de pedres són l'únic testimoniatge de les tasques 
agrícoles d'aquest paratge. Sense adonar-nos, creuem puig ses Coromines –
paratge també anomenat el pas de la Palla– i baixem més decididament. El camí 
regira fortament a esquerra, dreta i novament a esquerra i ens trobem al mig d'una 
erola de castanyers. Aquí sortim de la pista a buscar el caire de la serra i ens situem 
a l'arrancada del pujant d'en Badia, ben senyalitzat.  
 
Aquest camí, de pendent dret però ben fressat i de més bon baixar que altres 
pujants, ens encaminaria directament, passant pel collet de Cal Rabàs i per la Roca 
Viera, a Veïnera (un dels veïnats de Canet). Carena avall encara trobaríem els 
pujants dels Corbs, del Suro, de l'Aspre, de Roca Mascaró i d'en Jeroni.  
Fins ara hem anat baixant i va sent hora de començar a recuperar desnivell. Enfilem 
el corriol que s'enfila pel caire, bon camí, amb suficients miradors per encantar-
nos amb la vista tota l'estona que vulguem. 
Passem per sota de les petites feixes de Canet, que miren cap al pujant d'en Badia. 
Una curta baixada i de nou ens situem a dalt del pujant de Llancers –també ben 
senyalitzat– per on ja havíem passat una estona abans.  
 



Aquest i el d'en Badia han estat netejats i reoberts als excursionistes per una colla 
de voluntaris –el  Cul Actiu Estassador– que religiosament dediquen cada primer 
dimecres de mes a recuperar i netejar camins perduts de la muntanya de Rocacorba. 
Recentment, amb la col·laboració del Centre Excursionista de Banyoles i de la 
nostra associació, han col·locat cap a cent rètols, d'orientació i de situació, a les 
principals bifurcacions dels camins que de Canet pugen cap al santuari.  
 
Obviem la pista per on hem passat a l'anada i continuem el nostre camí pel caire. 
Si ens hi fixem bé, després d'una curta baixada, per la dreta es despenja un camí, 
si és que se'n pot dir camí. És més aviat un pendent que sembla no tenir aturador: 
el pujant dels Trèmols, més dret que els anteriors, però que també havia estat 
utilitzat pels bosquetans. 
Al cap d'uns tres minuts, si ens acostem al cingle, podem accedir amb precaució a 
un penyal que mig penja en el buit, és un magnífic mirador: als nostres peus 
l'església de Biert, l'estany de Banyoles i a l'horitzó Puig Neulós, Alberes i la serra 
de Verdera. 
Una altra petita baixada i trobem l'arrancada del pujant de la Font, tot i de baixada 
ràpida, de més bon fer que el dels Trèmols. Per aquest accediríem al camí del 
Reblinco Fosc, que comunica el santuari i Canet. 
Comencem una curta i sostinguda pujada fins assolir el Cingle Alt (942 m), punt 
més alt de la serra si exceptuem Puigsou (988 m), que és el sostre de tot el macís. 
Voregem una construcció que aixopluga aparells de comunicació, davallem una 
mica i, poc després d'una segona caseta de telecomunicacions, ens situem davant i 
al damunt del santuari de Rocacorba. Una agradable vista a vol d'ocell només 
enlletgida pel bosc metàl·lic que ha envaït Puigsou. 
 

 



 
Només ens resta davallar cap a l'esquerra, entrar a dins del bosc i seguir el sender 
que, pel pas estret i graonat per on ja hem passat el matí, ens deixa als horts del 
Castanyer, ja a tocar del santuari. És un moment seguir fins a la plaça de 
Rocacorba o collet de la Creueta, on hem començat la caminada. 
 

 
La Creueta a la plaça de Rocacorba 

 
En poc menys d'una hora i mitja haurem conegut una petita part d'aquesta 
entranyable muntanya, molt més habitada abans que no pas ara, país de carenes 
encinglades que se superaven per pujants drets, costeruts, de quatre dels quals ara 
ja en coneixereu la situació. 
 
Mieres, 10 de març de 2019 
 
 
 
 
 
 



Camins de Traginers 
 
 
Comencem la caminada en el collet de Pedres Picades, anomenat així per quatre 
seients i una taula de pedra, on la tradició diu que es reunien els senyors barons de 
Santa Pau, Falgons, Besalú i Granollers de Rocacorba. Ja fa anys que les pedres es 
troben en una casa particular de Mieres. 
 
 

 
 
 
Al moment deixem a la dreta, ben senyalitzat, el sender que pel caire i pel turó de 
les Jaces ens encaminaria al coll de la Palomera. Unes desenes de metres pista 
enllà, trenquem a l'esquerra per una altra pista que a l'entrada té una cadena que 
barra el pas als vehicles. Creuem un primer rec, el de Puig Cabrer, que més avall 
pren el nom de rec de la Rovira. Quan estem rodejant el Puig Cabrer trobem en 
el pendent del marge de la dreta un jaciment paleontològic d'icnofòssils, rastres de 
fauna fossilitzades (un rètol ens precisa la situació exacta).  
 
 

 
 



Creuem un segon torrent, el de Font Calenta i aviat arribem al quintà de la 
Triola, on se'ns obre el paisatge, fitat pel santuari de Finestres i els cingles de 
Costabella i de Can Barretina. 
 
Som a tocar de la que havia estat la gran pairalia dels Saiols. Creuem el Pla Gran 
i passem pel costat de la bassa dels Saiols -cap a migdia es desprèn el quintà de la 
Bassa per on passarem a la tornada- i per sota de la Teuleria, per anar baixant, 
encarats a ponent, primer pel quintà dels Saiols i a continuació pel de la 
Castanyeda. 
 
 

 
 
 
De la casa resta dempeus la meitat, la part més sòlida. A l'any 1873, s'hi van 
hostatjar Alfons de Borbó i la seva dona, la princesa de Bragança, durant la tercera 
guerra Carlina. 
Baixant pel quintà deixem a l'esquerra la castanyeda dels Saiols, creuem les 
darreres feixes del quintà de la Castanyeda i, quan al capdavall de tot comencem 
a caminar per dins del bosc, ens decantem cap a l'esquerra per un vell camí de carro 
que baixa decididament a trobar la fondalada de Clot Mal. D'un espai obert i 
assoleiat hem passat a una baga ombrívola i humida. Quan en Xicu, l'escloper de 
Mieres, tallava els verns d'aquest cloteral per fer els esclops, els baixaven per 



aquest camí fins cap a Can Tura on carregaven el material al camió que els duia a 
Mieres. 
Quan sentim l'aigua corrent és senyal que ens acostem on surt, a la dreta, el camí 
que ens portaria a la font del Cànem. Diverses fonts o brolladors, entre elles la de 
les Hortes i la del Cànem, fan que aquest paratge mantingui la humitat tot l'any i 
sigui vital per preservar la diversitat de fauna que viu en els torrents en una època 
en què les capes freàtiques estan en regressió. Paga la pena arribar-se un moment 
fins al torrent per impregnar-nos de la cantarella de l'aigua. 
Continuem baixant pel camí carreter sense trobar noves bifurcacions. Quan el 
pendent se suavitza i quasi planeja tenim a la dreta del camí la roca dels Escalons, 
un gros pedrot, mig cobert per la vegetació, on la mainada de les cases veïnes 
s'entretenien a pujar.  
 

 
 
 
 
Per l'esquerra, una traça s'enfila al cingle de les Bores on trobaríem la Bora Grossa, 
un avenc o forat al terra, força fondo. 
Continuem baixant, fem una curta pujada i en tornar a baixar ens situem en el 
paratge de les basses de Cal Cucut (dreta), poc més avall creuem pel mig les runes 
de Cal Cucut. Cal destacar-hi la cantonera ben treballada d'una de les poques 
parets que encara en resten dretes. 
 



Abans de passar pel Puig, sentirem el lladrar dels gossos alertats per la nostra 
remor, trenquem a l'esquerra per un camí molt ben senyalitzat: és el camí de 
Beiera, molt bon camí, que puja resseguint el caire de Beiera (ens podem 
aventurar a suposar que el topònim és l'abreviació i l'expressió local d'Abeller). 
Intentem imaginar el camí quan se’n feia manteniment a l'època del carbó: sense 
vegetació i amb el terra arreglat, té l'amplada suficient per passar-hi amb carreta. 
Bona part del camí encara conserva els murets de contenció en el costat del 
pendent. Pugem suaument per un bosc que s'està recuperant de la darrera tallada i 
comença a ofegar les bardisses del sotabosc. 
Unes basses fangoses fetes pel senglar, i que aguanten força temps l'aigua, ens 
adverteixen que hem de desviar-nos a la dreta, sense traça i per poca estona, fins 
que sortim a un espai obert, per on passa una línia elèctrica i que abans era terra de 
conreu: el camp del Pedró. Si haguéssim seguint pujant recte, aniríem pel camí 
de les Lloses que ens faria passar per la pedra del Dimoni (o petja dels Tres 
Dimonis) i més amunt per les Cavalleries, una fonda estuna, enfonsament allargat 
(uns trenta metres), on conten que durant les guerres carlines i quan els carlins 
dominaven aquesta part de territori, a dins hi estabulaven fins a cent cavalls perquè 
restessin amagats de l'enemic. 
Situats sota la línia elèctrica davallem poca estona fins a un aflorament rocallós 
situat al mig de la baixada, el rodegem i a l'esquerra entrem al bosc per una sendera 
que ens endinsa en el paratge del Pujou. Al cap d'un minut i abans de flanquejar 
el caire del Pujou, ens enfilem fortament amunt (rètols) fins assolir per la dreta 
una lleixa que, força de pla, després de passar pel costat de petites cavitats fruit de 
l'erosió de l'aigua, ens porta fins a una bauma remarcable i amb finestra inclosa, la 
cambra dels Lladres. 

 

 



Un cop visitat l'aixopluc d'aquests malfactors, desfem camí fins a l'aflorament 
rocallós. Anirem remuntant aquest espai obert, el quintà de la Bassa, seguint les 
roderes dels vehicles dels caçadors o dels operaris de manteniment de la línia 
elèctrica; passem entre el turó de la Bassa (dreta) i el turó dels Perers, i retornem 
a la bassa dels Saiols. Per davant de la bassa crida l'atenció un floc de nou besses 
d'auró blanc, és per on  arriba el camí que passa per les Cavalleries i la pedra del 
Dimoni. 
Podem tornar a gaudir de l'agradable vista del santuari de Finestres i dels cingles 
de Can Barretina i de Costabella, abans de reprendre el camí de tornada cap al 
collet de Pedres Picades, on hem deixat els vehicles. 
 
 
 
 
1-Turó de Puig Cabrer 
2-Rec de Puig Cabrer 
3-Jaciment Paleontològic 
4-Torrent de la Font Calenta 
5-Quintà de la Triola 
6-Camp Gran 
7-Bassa dels Saiols 
8-Teuleria dels Saiols 
9-Quintà dels Saiols 
10-Quintà de la Castanyeda 
11-Castanyeda dels Saiols 
12-Roca dels Escalons 
13-Cingle de les Bores 
14-Basses de Cal Cucut 
15-Cal Cucut 
16-Caire de Beiera 
17-Camp del Pedró 
18-Caire del Pujou 
19-Cambre dels Lladres 
20-Quintà de la Bassa 
21-Camí de les Lloses 
22-Turó dels Perers 
23-Les Cavalleries 
24-Turó de la Bassa 
25-Torrent Mal 
 
Mieres, 21 d’abril de 2019 

 



Resum d’activitats  
30-9-2018 Excursió per la Vall de 
Burroig, encara dins del terme 
municipal de Mieres i l’únic espai 
geogràfic que drena les aigües cap al 
riu Ser, enlloc del Merdançà o al 
Ritort, com la major part del municipi. 
 

 
 
1-11-2018 Sortida matinal per anar a 
buscar bolets i per la tarda, se celebrà 
el tradicional concurs de Ratafia. 
 

 
 
11-11-2018 Excursió conjunta amb el 
Centre Excursionista de Banyoles de 
Mieres fins el Puig de Capell, passant 
per l’ermita de Bustins. 
 
27-1-2019 Sortida matinal per 
Montfalgó i Falgons. A la baixada del 

turó d’en Truis passàrem pel camí de 
ferradura recentment recuperat per 
voluntaris de l’associació, que estalvia 
fer una llarga marrada per pistes de 
desforestar.  
 

 
 
2-2-2019 Xerrada sobre l’art de fer 
esclops, a càrrec de Josep Pratdesaba, 
un dels darrers esclopers en actiu al 
nostre país. Activitat organitzada 
conjuntament amb el Centre d’Estudis 
Mierencs i el Parc Natural de la Zona 
volcànica de la Garrotxa. En Xicu 
Fábrega, l’escloper, ens deixà exposar 
les seves eines de quan era jove i 
exercia l’ofici d’escloper. 
 

 
 
 



 
10-3-2019 Excursió matinal per la 
muntanya de Rocacorba, per la zona 
de Serralta, les Tres Creus i els pujants 
de Llancers i d’en Badia. 
 

 
 
23-3-2019 Xerrada sobre el món de 
les carboneres a càrrec d’Ernest Costa. 
Activitat organitzada conjuntament 
amb el Centre d’Estudis Mierencs i el 
Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa. 
 

 
 
21-4-2019 Excursió matinal per la 
zona dels Saiols i de Clot Mal. 
Visitarem un jaciment paleontològic  
d’icnofòssils, rastres de fauna 
fossilitzada.  
 

28-4-2019 Pujada a peu des de Mieres 
per participar al tradicional aplec del 
Freixe. 
 
23-6-2019 Cinquanta-una persones 
s’plegaren per participar a la 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. 
 

 
 

 
21-7-2019 Passejada matinal ben 
d’hora per defugir de la calor pels 
voltants de Mieres. 
 
 
 
 
 
L’associació agraeix el suport 
econòmic de l’Ajuntament, amb el 
qual podem seguir fent activitats al 
llarg de l’any, com les col.laboracions 
desinteressades dels conferenciants. 
Tot plegat li dóna vida a l’entitat i fa 
que pugui continuar activa.  

 


