
 
Entre Raspat i els Saiols 

 
 
 
 
 
 
Comencem a caminar en el coll de la Palomera o els Tres Camins, de pujada pel camí de la Lleixa cap al 
santuari de Finestres. La realitat és que n'hi ha cinc, de camins, en aquest punt. De dreta a esquerra: a 
tramuntana, la pista que va cap a la collada del Grau, fent via cap a Olot; un corriol que s'enfila pel caire cap 
al santuari de Finestres pel camí de la Lleixa; 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 ens estalvia de compartir amb els cotxes un 
tram de camí) i direcció sol-ixent la pista que baixa a Mieres pel collet de Pedres Picades.  
 
Primer creuem un espai erm de xalió abans d’entrar a dins del bosc. Després d’una curta pujada el camí 
tendeix a planejar, amb petites i curtes pujades i baixades. Anem flanquejant el turó de Més Enllà i aviat 
caminem per damunt de la carretera a Sant Aniol, en el paratge del Portell, a prop però sense entrar-hi mai. 
Creuem un espai obert sense gaire vegetació i un petit llom que es desprèn del turó de Més Enllà. Una traça 
s’hi enfila sense gaire dificultat i a dalt del turó es frueix d’una bona panoràmica. Canviem la vessant de 
llevant per la de migdia. Aviat perdem de vista la carretera a Sant Aniol i el camí es comença a enfilar 
lleugerament. Passem fregant les parets del cingle de la Barbacana. Som en el paratge de la Barbacana. 
Poques passes més enllà, deixem el marcat camí de la Lleixa i ens desviem per l’esquerra, de pla, per un 
marcat camí de matxo, dins d’un espès bosc d’aulines (alzines), típic de les muntanyes garrotxines. Creuem 
diverses places carboneres, de vegades visibles per les restes de carbó i pel terra ennegrit.  Afluïm a 
l’arrancada del cable que suporta la vagoneta que puja al santuari per facilitar l’avituallament de 
l’hostatgeria. 
 
Obviem la pista d’accés per a vehicles i seguim recte pel corriol que, força de pla, ens adreça al camí del 
Caire, que de Raspat puja directe al santuari i pel qual baixem. En un no res passem pel costat d’una bassa 
petita, força malmesa, per recollir l’aigua de la pluja, i al moment fem peu a la iera de Raspat.  
La Teresa de Raspat explica que a les lloses tretes de la bassa s’hi trobaven escorpins 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, sobretot 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 del segle passat. La cisterna de Raspat sol mantenir encara l’aigua de la pluja, i 
és que aquí dalt no tenien cap font. 
 
Anem a trobar la carretera que enllaça Mieres i Sant Aniol, caminem uns metres cap a migdia i girem a 
l’esquerra per un camí carreter que baixa resseguint la serra de la Bassa. Al moment, en un espai 
geogràficament reduït, deixem a la dreta el camí que baixa a Sant Aniol (marques grogues) pel clot de la 
Becada i al seu costat la Bassa Nova (fou excavada a la dura pedra a cop de barrinades per la gent de Raspat), 
i  a l’esquerra l’aperduat camí de la Vinya que baixava directament a la font del Cànem. Només 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. 
 
Continuem baixant per la ventilada serra. Si el dia és clar, podem gaudir de bones vistes dels Saiols, del 
santuari de Finestres i de les muntanyes veïnes. Arribats a un eixamplament del camí (el paratge de l’Aulina 



de l’Andreu) i abans d’entrar a dins del bosc on trobaríem el camí del Pla Lletó o de Puig Oriol, ens desviem 
a l’esquerra per un sender recentment netejat, és el camí del Pujant Nou per on podien pujar les cavalleries. 
 
 

 
 
 
És un bonic pujantó que nosaltres farem de baixada i que en pocs minuts ens situarà a la font del Cànem, 
que raja tot l’any. L’aigua de la font omple la bassa del Cànem on s’estovava aquesta planta per iniciar el 
procés per obtenir les fibres (que envolten les tiges) per a la indústria tèxtil. Roba, espardenyes, cordes, veles 
de vaixells, saques, paper... El cànem és tres vegades més resistent que el cotó. 
 

                     
 
 
Marxem d’aquest ombrívol paratge orientats cap al nord creuant al moment el torrent de les Canals (més 
avall anomenat Clot Mal) format per la unió del rec de les Coves i del rec de la Vinya. 



Estem submergits en el paratge de les Canals. Actualment és força ombrívol i desert però, on ara només 
senyoreja el senglar, hi havia hagut dues cases: la de les Canals i la de les Fonts. La darrera en ser abandonada 
fou la de les Canals, però els últims masovers de Raspat ja no la van arribar a veure mai habitada.  
Una bona proposta és aventurar-se per aquest espai que havia estat tan humanitzat. Un veritable laberint 
de camins, feixes i places carboneres esperen, ja mig tapats per la vegetació, que els redescobrim. Costa 
d’imaginar que en aquest espai, ara 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.  
Pugem una curta estona resseguint les emboscades darreres feixes de les hortes de les Canals per girar a la 
dreta, cap a sol-ixent, i enfilar el camí que ens durà a la casa dels Saiols. Si seguíssim recte, amunt, resseguint 
la torrentera de la dreta (el rec de les Coves) per un viarany poc trepitjat, passaríem per la font de les Hortes 
i per les pedres de l’enrunada casa de les Canals i enllaçaríem amb el camí de les Pedres dels Mocadors a 
tocar del coll de la Palomera. 
Al final de la costeruda pujada i quan el camí s’eixampla creuem el caire de la Barraques i,  a la dreta, sota 
d’un petit penyal rocallós, trobem la bauma dels Teixons. Els caus dels teixons (com els de les guilles), 
estaven molt controlats. Aquest animal 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 i al plat a 
taula. 
Anem flanquejant el serrat de les Canals i, abans que el vell camí de carro creui el torrent de la Font dels 
Saiols, deixem el camí per passar per la bauma del Picapedrer -diuen que s’hi aixoplugava un pobre home 
que era hàbil picant pedra; també en deien la bauma del Pobre dels Martells- i arribar a la font dels Saiols, 
un biot aparedat al marge esquerre del torrent format per les dues torrenteres que drenen el serrat del 
Roure. Darrerament sempre seca, i en un estat decrèpit quasi irreversible, una data en el biot ens fa 
retrocedir a “Enero 1936”. 
Pugem ràpidament passant entre parets fornides de plantes d’orella d’os i per sota d’una roca que plana 
damunt els nostres caps. El camí ens condueix a un pas estret, l’Estrutelany , també dit la Roca Grossa, una 
estuna o estreta escletxa entre roques per on accedim a la mig enrunada casa dels Saiols. Temps enrere els 
Saiols fou una important masia. A 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. 
 

 
 
 
La casa, ja força malmesa, presideix els camps del Pla Gran dels Saiols, el quintà de la Bassa i el quintà de la 
Castanyeda.  
Sense arribar a la casa, baixem cap als camps i tot seguit pugem cap a la bassa dels Saiols, passant pel costat 
de la teuleria dels Saiols, altre cop embolcallada per les bardisses. De la bassa i seguint unes traces de vehicle 



pel mig de l’herbassar -en els darrers anys les vaques ja no estiuegen per aquests camps-, ens orientem com 
si volguéssim tornar cap a la casa i pugem per la primera pista (la carretera vella entre Mieres i Sant Aniol) 
que trobem en direcció cap a sol-ixent per aviat, encarant-nos cap a tramuntana, passar per sota de la Cresta, 
l’extrem ponentí del Serrador, un turó allargassat que havia estat cultivat i que anirem flanquejant fins afluir 
a la carretera actual que passa més per la serra. Unes pedres visibles a la nostra dreta ens indiquen què 
queda de la casa del Serrador, que al primer terç del segle passat ja estava totalment aterrada. 
Pugem per la pista unes desenes de metres -espai conegut com el lloset de l’Aulina Rodona- i trenquem a 
la dreta per un camí carreter força de pla. A partir d’ara anirem tota l’estona paral·lels a la carretera sense 
veure-la mai. 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. 
El camí carreter finalitza en una pujada i es converteix en un corriol, anomenat el camí dels Mocadors, que 
ens introdueix en un ample enllosat natural de pedres, que la gent de la zona anomena pedres dels 
Mocadors. Talment prenen la forma del mocador plegat que abans solien dur els homes a la butxaca de 
l’americana.  
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. Al final d’una corba a la dreta el 
camí fa una lleugera baixada i deixem, a l’esquerra, la poc marcada sendera cap a la fondalada de les Canals 
i cap a la font del Cànem.  
Al moment arribem al coll de la Palomera, al cap d’unes dos hores d’haver començat aquesta caminada. 
 
Mieres, 3 de novembre de 2019 
 
 

 

 
1-El Portell 
2-Turó de Més Enllà 
3-La Barbacana 
4-Santuari de Finestres 
5-Raspat 
6-La Bassa Nova 
7-Aulina de l’Andreu 
8-El Pujant Nou 
9-Font i Bassa del Cànem 
10-Les Canals 
11-Rec de les Coves 
12-Rec de la Vinya 
13-Casa de les Canals 
14-Caire de les Barraques 
15-Font dels Saiols 
16-Els Saiols 
17-Bassa dels Saiols 
18-El Serrador 
19-Pedres dels Mocadors 
20-Coll de la Palomera

  

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


