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

Taller de cistelleria



Editorial

Comença una nova temporada pels  Amics de la Serra de Finestres i de
l’entorn de Mieres. 
Amb les il·lusions renovades, tenim intenció de seguir programant activitats:
excursions familiars aptes per a tothom per conèixer els voltants de Mieres i
d’altres una mica més exigents pels més esportistes. També volem seguir
recuperant i netejant fonts i camins. Participar com hem fet fins ara a l’Aplec
del Freixe i al de Finestres i compartir altres activitats amb diferents entitats i
associacions veïnes.
Cal  dir  que en moltes d’aquestes  propostes  que fem  hi  sol  haver-hi  un
denominador comú que ens acompanya tot sovint i del que no en parlem
gairebé mai. Hi és present a cada excursió que organitzem. Se’ns manifesta
quan anem a fer un glop a la Font de Can Salavia i reposem una estona
asseguts al banc de fusta. O bé quan ens enfilem camí amunt per la 
Casica de l´Obrador fins al collet de la Devesa en un dia de tardor. O quan
observem una orquídia que ha sortit al marge d’un corriol o quan observem
com creixen les patates en el nostre propi hort. ..El silenci  hi és present.
Forma part de l’entorn de Mieres. 
El silenci volgut és apreciat, és buscat i desitjat. Ens dona l’opció de pensar,
de  reflexionar,  de  percebre  el  que  ens  envolta,  de  retrobar-nos  amb
nosaltres. El demana l’estudiant i també el lector. El demana el visitant quan
s’està a la Garrotxa.
Busquem el  silenci en  el  repòs.  Ens  permet  escoltar  el  remugar  de  les
vaques i el so d’un tòtil a la foscor de la nit. Ens permet sentir el cant del
rossinyol quan arriba la primavera,els lladrucs d’ uns gossos perduts al mig
del bosc, la nostra pròpia respiració quan pugem un cim...
El silenci és un dels grans valors de Mieres i del seu entorn. Hem d’intentar
tots plegats de saber-lo valorar i conservar.

Narcís Puigvert i Codina.

Veïnat de la Cellera, entre 1910 i 1920
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Resum d’activitats

05-10-2008 Sortida matinal pel veïnat de Ruïtlles i el collet de Bastarra

30-11-2008 Excursió per la serra de Finestres per pujar el Puigsallança i
anar fins el menys conegut Faig Rodó.

18-01-2009 Matinal de treball per restaurar la font de la Cadamont. Una de
les poques fonts del municipi que sol rajar tot l’any.

08-02-2009 Participació a l’activitat organitzada pel Consorci de l’Estany de
Banyoles, per recórrer diversos estanyols i bullidors de la vall de Sant Miquel
de Campmajor.

08-03-2009 Participació en la V travessia entre Olot i  Banyoles. Diversos
membres de l’associació hi van participar i van fer el guiatge des de Collveí
fins a Banyoles.

22-03-2009 Excursió matinal pel veïnat de Brugueroles.

19-04-2009 Sortida matinal per guiar els companys del Club Excursionista
Sant Julià de Ramis, per la vall de Mieres.

01-05-2009 Participació a l’Aplec de Santa Maria del Freixe.

17-05-2009 Organització,per tercer any consecutiu, d’una excursió de tota
la jornada, per donar a conèixer els vessants de la serra de Finestres.
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23-05-2009 Xerrada per conèixer l’origen i les característiques geològiques
de la vall de Mieres. Activitat coorganitzada amb el Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.

24-05-2009 Sortida matinal per aplicar sobre el terreny les explicacions de
la xerrada del dissabte. 

07-06-2009 Participació  a  l’aplec  de  Santa  Maria  de  Finestres.  Anada  i
tornada a peu des de Mieres pel recuperat tradicional camí de la Lleixa. 

05-07-2009 Taller artesanal de cistelleria, a càrrec de Miquel Serra, cisteller
de Batet. Activitat coorganitzada amb el Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrottxa.

15-08-2009 Observació de la pluja d’estels “Les Llàgrimes de Sant Llorenç”.
Explicacions donades pels companys de l’associació “Caçadors de Cometes
del Maresme.

Carrer Can Caló

Segons el diccionari Alcover-Moll, Caló és “el nom de la cua del camatimó de
l’arada” (camatimó és una peça de l’arada). En Joanet Espardenyer, nascut
al 1896, i oncle d’en Miquel de Ca l’Espardenyer, li explicava que el nom del
carrer  devia  venir  de  Calot,  ja  que  al  carrer  hi  vivien  molts  Miquelots
(Miquels), als quals anomenaven Quelot, i en aquella època mal escrivien
Calot . Sigui pels Miquelots, per l’arada o per un altre motiu, fa anys que se’n
diu carrer Can Caló o d’en Caló. 
Era i segueix sent el carrer més llarg del poble amb la peculiar singularitat
que està numerat com si  fos una plaça.  O sigui  que els números de les
cases són correlatius i no segueixen el clàssic ordre de parells a una banda i
imparells a l’altre costat. 
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carrer Can Caló, principis segle XX

Tan sols aquest fet, poc habitual, ja li confereix una personalitat pròpia a tot
el poble, que s’hauria de seguir mantenint.
A més, i això ja és força habitual en d’altres petits nuclis rurals, cada casa té
un mot o malnom, que fa referència a l’ofici, procedència... de l’estadant o
del propietari de cada casa. És més entenedor per a la gent del poble dir que
“vaig a Can Vador” en lloc de dir “vaig a casa en Narcís i l’Anna”.
Si comencem pel capdamunt del carrer, anem baixant i remuntem per l’altre
costat trobem les següents cases (entre parèntesis el número de la casa que
està posada en el carrer):

-Can Carlina, havia estat botiga de comestibles; -La Fleca de Can Riera o
Cal  Flequer,  feien  de  flequers  (3);  -Ca  l’Espardenyer,  espardenyeria,
telèfon públic, bar i botiga de roba (4); -Can Bosquet, botiga de merceria (5);
-Can Manel,  s’hi  havia allotjat  la  Guàrdia Civil,  el  metge, l’ajuntament,  el
sindicat de pagesos i havia estat barberia (6); -Can Mossèn Canari, hi havia
viscut un capellà del Freixe que tenia afició pels canaris (7); -Ca la Verdera
(8); -Can Bac, era l’antic ajuntament abans de l'actual (9); -Ca la Rosa (10);
-Ca les Vilanes (11); -Cal Nin (12); -Can Coll (13), feien mantega i venien
llet; -El Corral, on tenien les vaques els de Can Coll; -Ca la Vella Inés o
Can Jordà; -Cal Xofer o Cal Peó (16); -Cal Sabater de Baix o Can Coll
(17); -Cal Fuster, -Can Quim Fuster o Ca la Felisa, fusters que feien les
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caixes de morts  per als difunts del  municipi  (18);  -Can Penats (19);  -Ca
l’Escatidor,  era una polleria  i  venien als  mercats i  va ser  una botiga de
comestibles fins fa ben poc; -Ca la Mariot; -Can Gavatx (22), veien ciment a
granel;  -Ca l’Escloper,  feien  d’esclopers,  teixien,  i  havia  estat  bar;  -Can
Zona, una barberia (24); -Can Vinyes de Baix (25); els de la Cadallà tenien
dues cases: -la Cadallà o Can Lloberes i -Ca l’Àngel de la Cadallà o Cal
Sastre (28); -Can Clenxa, era Bar, cinema, teatre i on feien el ball del poble
(29);  -Can  Comaleres (30);  -Can  Pere  Fuster  o  Can  Fontàs;  -Can
Roquerol (32);  -Cal Correu;  -Can Climent o Can Mià,  era una barberia
(34);  -Can Bora,  tenien  Matxos d’abast,  després es  va  anomenar  Ca la
Paula o Ca l’Abel, barberia; -l’escola del poble, construïda l’any 1931, era
un edifici separat de les cases del carrer; -Ca l’Antón, negociant de carbó
(36);  -Can  Xicu  Zona,  de  nova  construcció;  -Can  Xicu  Fuster,  fusteria
convertida en vivenda; -Can Vador, fonda, hostal, estanc, ball i teatre (37); -
Can Prat, polleria (39); -Can Vinyes, carnisseria (40); -Ca la Mia, negociant
de bosc, barberia de l’Abel abans d’anar a Can Bora; -Can Casals, fleca; -
Can Piu, darrera Can Casals; -La Iera (44); -Can Païssa (45); -La Païssa
de Can Prat, hi guardaven la palla abans de ser vivenda (46); -Magatzem
de Can Carlina; -Can Subet (48); -Ca l’Escatidor o Cal Sabater, refeien
matalassos i sabateria i, al pis, feien de modista (49); -Can Janot, pertanyia
al  ferrer i  tenien una gàbia especial  per poder ferrar els bous i  també la
premsa del vi on la gent del poble duia les samals amb el raïm; -Cal Ferrer
(per davant de Can Carlina), ferreria (50); (el carrer continua girant pel camí
cap  a  Ruïtlles)  -Garatge  d’en  Carlina;  -Can  Penats on  hi  ha  ara
l’ajuntament;  -Can Daina,  barberia i  modista (54);  -Ca la Xiqueta o Can
Quim Martí, hi havia una fusteria (55); -Cal Fuster (56); -Can Ciset o Ca
l’Antón (57); -Can Ciset Nou, de recent construcció (58)

(Aquest  escrit  no  s’hauria  pogut  fer  sense  la  informació  obtinguda  de  diverses
converses amb persones de Mieres i del treball realitzat per Mar Grau Satorras).

Joan de la Iera

Els Marges de Mieres 
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Us heu fixat, anant pel bosc, que de cop trobeu un marge ?. Com que a aquest
nostre país li ha donat per ser muntanyós, la civilització pagesa va fer un gran,
grandiós, esforç per aplanar-lo. Com? Afeixant-lo i amarjant-lo. Hi ha feixes de
molts  metres  d’ample,  feixes  on  just  passava  el  matxo  amb  la  cavadora.
Aconseguir  un tros de terra pla on la gravetat  no fes venir  mal  de cap,  on
l’aigua no corregués com si l’empaitessin, ha estat  el gran deliri d’aquell poble
ja extingit.
Amb les feixes, apareixen els marges. Un marge és per aguantar la feixa. La
feixa i el marge. Per aguantar el pa de terra de la feixa, sovint es vestia el marge
amb pedra seca – la mà de pedres que s’han arribat a moure per fer parets !

De vegades no es podia, o no calia fer-ho de pedres, el cas era evitar l’erosió,
aprofitar l’aigua de pluja i convertir la verticalitat en horitzontalitat. Fer-ho pla,
platxeriós que diria l’Escloper.
De Can Coll Veí a la Muntada es fa com un amfiteatre de marges i feixes -avui
colgades pels boscos- que s’enfilen fins dalt les carenes i les volten.
Can Coll Veí, la Casica de l’Obrador, Can Mas de Dalt, Mas Sec, Can Costa,
Feixelles i la Muntada, són cases masoveres, marginals, construïdes damunt
unes escales de terra i rocs afeixats i amarjats; aprofitant torrents, reixorts i
“mulledissos” per assaonar les feixes –potser també plovia una mica més- tot
plegat donava un caient d’humitat marges avall.
En aquests marges hi  naixia  la  bona herba i  les vaques estaven contentes
perquè s’hi  produïa la  combinació d’herbes més esplèndida que us pugueu
imaginar. S’hi plantaven pomeres i perers , s’hi trobaven cargols i menjar per
als conills. L’herba es segava i s’assecava i en resultava un fenc que goso dir
que  era  medicinal.  Quina  olor!,  per  favor.  Quin  aroma!.  Si  digués  que  era
afrodisíac, seria banalitzar-lo. A l’hivern el bestiar privilegiat que podia menjar-
se’l irradiava una escalfor d’estiu i de matèria gris que els portava a conformar-
se més fàcilment amb la rudesa del hivern si havia nevat.
Els marges em fascinen. Als marges, com que no són trepitjats ni per humans
ni pel bestiar, com que les màquines no els llauren, hi creixen una infinitat de
vegetals de totes les classes. Avui, però, entre les màquines d’estassar i que

7



s’ha  agafat  el  costum  d’engegar  les  vaques  per  tot  arreu,  s’erosionen,
s’esllavissen,  s’abandonen  perquè  no  tenen  cap  interès  econòmic,
s’embardissen i evolucionen cap a petites formes boscoses, apareixent roures
martinencs, aurons, oms, arços, ginebrons...
Uns dels marges més visitats, són els de carretera. Les circumstàncies actuals
els porten a ser segats almenys un cop a l’any, si no dos o tres. D’aquesta
manera, i si el temps és favorable, sorgeixen molts rebrots, que a última hora
són l’encant dels marges. Així és produeix l’efecte dels antics marges segats
amb dalla o volant. S’inicia així una successió de floracions : a finals d’hivern
surt el blauet de gust avinagrat tirant a verdolaga que agrada molt a les ovelles;
més endavant despunten margalls i  llistons, broms i festucs, amb clapes de
trefola  i  corona de rei.  Les  herbes altes s’han de segar  i  així  donar  pas a
l’entrada de llum i amb l’estiu ja instal·lat han aparegut xicoines i pastanagues,
el  pèsol  bord  i  la  cabruna  festegen  l’un  abraçat  de  l’altre  ;  la  vidalba  i  la
falguera, aquesta en racons molt magres que s’aprofitaven per fer jaç. Me’n
deixo moltíssimes :  maduixes,  pulmonària,  milfulles,  orquídies,  espernallacs,
etc.
Entre sant Miquel i  sant Lluc es podria tornar a dallar,  per poc que hagués
plogut, i el marge ens donaria l’última ofrena abans no quedés tot cuit amb el
fred de l’hivern.
Potser ben pensat, un home només és això, algú que mira i que posa nom a les
coses...

(fi de la primera part)

Manel de la Muntada

                

Ruïtlles – Bastarra – Can Salavia

Comencem l’excursió a la  font de Can Salavia,  indret ombrívol i  fresc, que
atrau a tot caminant. Omplim les cantimplores i marxem. Tenim molt camí per
endavant i ja hi ens hi refrescarem a la tornada.
Passem per sota de les Cadavalls i les feixes del Bosc. Peces de terra abans
ben aprofitades. A la dreta, en el quintar de la Verdera, hi pasturen els cavalls
de la casa, força amagada per les plantes. Freguem les parets de la Cadellà.
Al seu costat i més amagada queda la Cavella, en procés de restauració. Més
endavant i un xic apartades del camí, veiem les estructures de Can Torrent i
del paller, recentment reconvertit en vivenda. 
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Aviat i al capdamunt d’un quintar s’aixeca la magnífica casa de la Cadamont,
que presideix aquest veïnat de Ruïtlles.
Ens enfilem per una pista que rodeja la casa i que ens durà a creuar el torrent
de la Fontcaula, que avui du un insignificant cabal d’aigua, però que sempre
sol rajar.
Passat el torrent abandonem la pista i ens enfilem, ara ja per corriol, cap al
collet de Bastarra.
El camí és estret, pedregós i afuat, desgastat pel continu pas de l’aigua, però té
caràcter  i  t’acaba agradant.  Al  pic  de  la  tardor  tens el  privilegi  de  caminar
damunt les fulles dels trèmols, una veritable catifa d’or.
Quan ja desitgem que finalitzi la pujada, per la nostra esquerra marxa un petit
camí que voreja les feixes de Bastarra. A un tir de pedra es troben la casa i la
font.  A  tan  sols  cinquanta  metres  de  desnivell  del  collet,  la  font  no  se  sol
eixugar mai.
Amb  un   últim  esforç  i  en  pocs  minuts  assolim  el  collet  de  Bastarra,  on
aflueixen cinc camins, actualment pistes de terra. Hem pujat un desnivell d’uns
370 metres.
De la primera pista que puja i se’n va per la nostra esquerra, un branc ens
portaria a Collsaposa i un altre a Granollers de Rocacorba. La següent pista
també ens duria a Granollers passant per Ca n’Oliveres. La tercera pista del
collet que marxa per l’esquerra i que fa baixada, a Sant Martí de Llémena, i un
branc  d’aquesta  ens  faria  arribar  a  l’ermita  de  Bustins  i  a  Sant  Aniol  de
Finestres. La següent i  darrera pista,  que és la que agafarem, de pla, pren
direcció nord-oest i va cap a l’ermita del Freixe.
El collet és fitat per una pedra termenera i per les runes de la Casa del Collet.
Una petita vivenda, de només dues habitacions, on vivien els encarregats de
vigilar el bestiar de diversos propietaris, que pasturava per la zona.
Sortim de pla del collet de Bastarra per aquesta darrera pista direcció al Freixe.
El color vermell intens de la terra ens indica que hem arribar al serrat Vermell.
Un bloc de pedra a la vora del camí, on hi ha tres creus gravades, és la Creu
de Pedra.  Uns  diuen  que  és  per  recordar  una  pastoreta  morta  pels  llops,
d’altres diuen que s’hi reunien les bruixes, que s’hi havia mort una persona i
que per la nit feia basarda passar per aquest indret.
Ara  anem  baixant.  Després  d’un  parell  de  revolts  tornem  a  trepitjar  terra
vermellosa. Som a Terres Vermelles. Per sota del camí hi han les runes de la
Teuleria.  Un  petit  forn  que  es  devia  construir  per  fer  el  teulat  de  Can
Verdaguer.
Resseguim el  planell  Llarg,  creuem  l’aulinar  del  Verdaguer i  pocs metres
abans de passar  pel  costat  de Can Serra,  una de les cases del  veïnat  del
Freixe, trobem el trencall cap a Can Salavia.
Deixem el camí del Freixe i girem a la dreta. Per camí ample, però un xic tapat
per la vegetació flanquegem el quintar de Can Serra i passem a frec del biot
de Can Serra, ara sempre sec.
Quan arribem a la  portellera d’en Serra, deixem el camí que fèiem de pla, i
girem a l’esquerra.
Baixem decididament per un corriol estret. Després de la iera del Rodor, que
es com un petit  replà, creuem diverses velles pistes de desforestar, ja força
embardissades, fins arribar a Can Salavia.
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Passem pel costat de la casa (documentada ja a l’any 1238) i anem a trobar la
carretera que puja de Mieres. A la cruïlla veurem el que queda de l’antic molí
de Can Salavia.
Ara sí que ja ens hem guanyat refrescar-nos a la font.

(Aquest escrit no s’hauria pogut fer sense la informació facilitada per Carme Gifra del
Verdaguer, Pere Masdevall del Puig i Pere Pagès de Can Minguet.)

Mieres, 5 d’octubre de 2008

Joan de la Iera
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Raspat – El Faig Rodó – Raspat

La iera (era) silenciosa de la casa de Raspat ens acull per deixar els vehicles i
començar a caminar en direcció al Forat de l’Ovella o, ras i curt, al Portell. Així
anomenat pels antics estadants de la casa.
La cisterna de Raspat sol mantenir encara l’aigua de la pluja. I és que aquí dalt
no tenien cap font. Damunt la iera trobem una bassa petita, ja força malmesa i,
per sota la casa, varen excavar a la penya la bassa Nova. La Teresa de Raspat
explica que a les lloses tretes de la bassa s’hi trobaven escorpits rossos i força
grossos i que quan eren petits els deien que “al pessic de l’escorpit no hi ha
temps per anar al llit”. 
Deixem la iera a la nostra esquena i encarats al cingle de Costabella, trobem el
camí cap a Finestres, que s’enfila decidit pel mig d’un llossar. Al cap d’uns cinc
minuts trobem un encreuament de camins. Obviem el de la dreta i el que puja
dret per davant nostre i seguim pel de l’esquerra, que al moment ens fa creuar
una ampla plaça carbonera. A partir d’ara caminem de flanc, més o menys de
pla,  pel  costat  de  solei i  per  l’aulinar.  Més endavant  tornarem a deixar dos
camins, més principals, que pugen per la nostra dreta en direcció al santuari de
Finestres.
El Forat de l’Ovella o el Portell és un collet molt marcat i fàcil d’identificar. El
traspassem. La vegetació ha canviat radicalment. El faig i els diversos tipus
d’aurons han substituït l’aulina. Ara caminem en la mateixa direcció, de ponent,
per la vessant del bac.
El camí regira, ens situa damunt el Portell i al nostre davant tenim el conjunt
d’edificis  del  santuari  de  Finestres.  Passem per  un  curt  escaler  i  alternem
aulines  i  faigs.  On  hi  ha  faig,  el  camí  mig  desapareix  sota  una  catifa  de
fullaraca. Anem pujant.
Un terme geodèsic, avui dia ja desfasat per les noves tecnologies, i la sensació
de no poder anar més amunt, ens indiquen que som al  Puigsallança. És un
bon mirador. En darrer terme i d’esquerra a dreta tenim Canigó, Comanegra,
Bassegoda, les Salines, la Tossa d’Espinau, el Mont i, al capdavall de la dreta,
la serra de Verdera, que submergeix els Pirineus en el mar. El nucli de població
de més a l’esquerra és Santa Pau, i al seu damunt veiem la serra de Sant Julià
del Mont. Aquesta allargassada serra, que va prenent d’altres noms, a cavall
entre el Jonyell o riera de la Miana i el riu Ser, fineix a tocar la població de
Serinyà. A primer terme i a la dreta s’aixeca el turó del Castell de Finestres i
penjat a la vessant de solei el santuari de Finestres. Al mig dues planes: la vall
de Mieres i, al darrere, la vall de Campmajor. Aquesta, separada de l’estany de
Banyoles per la serra de Can Ginestar. A la dreta de la serra sobresurt una
punta  en  la  carena:  l’ermita  de  Sant  Patllari.  La  carena  continua  pujant
progressivament fins atènyer Puig Sou, fàcil d’identificar per les antenes que
espatllen el paisatge. És el puig més alt de la muntanya de Rocacorba. Veiem
al fons, en dies clars i per damunt del mar el Montgrí.
Davallem del Puigsallança per un petit corriolet fins guanyar la carena. Aviat
trobem unes boniques i grosses pedres termeneres de propietaris. Deixem a la
nostra dreta el camí que baixa cap a la collada del Grau i Fontpobra, i en pocs
minuts ens plantem al Faig Rodó.
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Ens trobem al capdamunt d’una fageda presidida per dos robustos exemplars
de faig. Un cercle de seients de pedra, les singulars formes dels faigs desfullats
i el silenci del paratge, tot plegat, li dóna un encant misteriós, talment màgic.
Uns  borrosos  senyals  vermells  ens  indiquen  el  camí  de  tornada,  un  xic
embardissat, direcció a ponent. Baixem per una vella pista de desforestar, ara
reconvertida en camí. Més avall  embranquem amb un camí més ample que
baixa de la collada del Grau. Seguim baixant,  ara més suaument però amb
trams força eixorrancats.
Uns minuts enllà i on la pista fa un petit eixamplament i on hi ha una fita de
pedra, trobem una bifurcació. Si seguíssim  baixant per la pista passaríem per
la Rovira, la Rovirota i la Plana, cases avui dia abandonades i mig enrunades.
És el camí per anar cap a les Medes o cap a Sant Aniol.
 Nosaltres trenquem a l’esquerra per un camí força fressat que al moment entra
a  dins  d’un  aulinar  i  pren direcció  contrària  a  la  que fèiem fins  ara.  Anem
seguint unes velles marques vermelles. Uns minuts de caminar agradable ens
porten a embrancar amb una altra pista de desemboscar. Estem a la lleixa del
Godall, per damunt del cingle de Costabella. 
Anem  cap  a  l’esquerra.  Després  d’un  tram  un  xic  tapat  pels  esbarzers
recuperem el camí antic.
Anem  pujant  suaument  per  l’aulinar  fins  assolir  un  petit  cairet.  Un  cop  el
traspassem entrem al país del faig. En dos o tres minuts enllacem amb el camí
de l’anada cap al Puigsallança.
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Continuem baixant fins el  Forat de l’Ovella.  Ara no el  creuem. Ens seguim
mantenint pel costat de la baga i del faig i pugem per la primera desviació que
trobem cap  a  la  dreta.  Al  moment  retrobem el  camí  principal  que  puja  de
Clascar. És un vell camí empedrat que en una sola tirada ens situa davant del
Sant Antoni, un petit oratori situat en el caire. Continuem en la mateixa direcció,
sud-est, cap al santuari de Finestres. A l’inici del camí admirem el cingle de
Costabella (baix) i de Can Barretina (dalt), separats per la feixa del Favar, per
on passa un entretingut i  solitari  camí que uneix el  santuari  i  Sant Aniol  de
Finestres.
Obviem els trencalls que per la nostra dreta baixen cap a Raspat i  aviat  el
Santuari,  l’hostatgeria,  les  runes  de  Ca  l’Ermità i  l’era  ens  donen  la
benvinguda.
Abans feien la festa de la Campana al santuari. Eren uns anys grassos i els
pans que sobraven els llençaven pel cingle. Poc després va esclatar la guerra
civil i deien que era el càstig per la disbauxa dels anys anteriors. Al costat de la
porta de l’església hi ha una placa en memòria de la Lliberta Ferrarons, una
dona molt devota a la verge de Finestres. Expliquen que, quan va morir, les
campanes van fer 15 repics totes soles.
Davallem pel  camí que passa per sota de l’església.  Al  moment deixem un
corriol a la nostra esquerra que pel camí de la Lleixa ens duria al coll de la
Palomera. Seguim baixant pel camí principal. Passem pel  turó dels Forats,
certament  ple  de  caus  o  de  petits  avencs.  Davallem  ràpidament  i  quan
trepitgem l’imperceptible turó de la Casa o turó de Raspat enforquem el camí
de pujada del matí. En un moment acabem de baixar fins la iera de Raspat, on
finalitza la nostra caminada.

(Aquest escrit no s’hauria pogut fer sense la informació facilitada per la Teresa Coll de
Raspat)

Mieres, 30 de novembre de 2008 
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Joan de la Iera



Els Estanyols i Bullidors de la Vall de Sant Miquel de 
Campmajor

El passat diumenge vuit  de febrer,  el  Consorci  de l’Estany de Banyoles i
l’associació Limnos, van organitzar i guiar aquesta passejada matinal per la
bonica  vall  de  Campmajor.  Una  trentena  de  Mierencs  van  participar
d’aquesta activitat.
Degut  a  les  anteriors  pluges  els  estanyols  estaven  plens  a  vessar  i  els
bullidors rajaven molt bé.
El sistema càrstic de la vall està lligat al de l’estany de Banyoles i, degut a
estar situat a major alçada, en fa de sobreixidor. O sigui que quan hi ha un
gran cabal d’aigua subterrània en direcció a l’estany de Banyoles i tota no hi
pot  entrar,  una  bona  part  aflora  a  diversos  llocs  propers,  com  la  platja
d’Espolla,  a  Fontcoberta,  i  als  diversos estanyols i  bullidors de la vall  de
Campmajor.

Guiats per Josep Fort, amb les explicacions dels biòlegs Miquel Campos i
Carles Feo, i acompanyats d’un sol esplèndid la passejada fou agradable i
interessant



Una Passejada per Mieres
Veïnats de Brugueroles i Samontà de Dalt

Aquest  matí  comencem  a  caminar  pel  veïnat  de  Brugueroles,  situat  a
tramuntana de Mieres. 
Just sortir del poble passem prop de  Can Gou,  pel paratge conegut com
l’hort del Metge, on conreaven els horts diversos masovers de Can Gou.
Després creuem pel mig de les edificacions de Ca l’Americana i, tot seguit,
creuem la riera de Brugueroles,que encara ara du aigua. Fem un petit tram
de camí ramader i a Collboni (antigament l’Hostal Nou) encalcem una pista
de terra. Després de  Can Roure, deixem un trencall que ens duria a Mas
Pinós. Al fons sobresurten les edificacions del Collell.
Poc després de creuar un petit torrent, trenquem a l’esquerra i ens enfilem
fins a Can Coll de Dalt. Si seguíssim recte, al final del camí i vorejant unes
feixes, arribaríem a Can Pipa, on ja altre cop per pista de terra, també faríem
via a Can Coll de Dalt, primer passant per Can Coll de Baix.

De Can Coll de Dalt al collet de Colitzà hi ha un tir de pedra.
Creuem la carretera de Mieres a Olot i per pista de terra anem seguint unes
marques grogues de la xarxa de senders d’Itinerannia, pujant suaument i per
la  cara  bac de la  muntanya.  Caminem pel  veïnat  de Samontà de Dalt.
Passats  uns  tres-cents  metres  fins  on  arriben  els  vehicles,  tenim  dues
opcions a seguir.
Podem seguir les marques grogues continuant per la vella pista de terra,
convertida en corriol per la invasió de les plantes de sotabosc, i passar per
davant de les runes de la cabanya de Can Talaia. Més endavant cal deixar
la pista i enfilar-se a l’esquerra per corriol i traspassar a la vessant de solei.
L’altra  opció  és  deixar  la  pista  de  terra  i  els  senyals  grocs  i  trencar  a
l’esquerra per un corriol que flanqueja el turó d’en Roure i s’enfila pel caire,
costerut  sense  perdre  mai  alçada,  fins  a  encalçar  el  camí  anterior  i
traspassar a solei.
Situats ja a la vessant sud, anirem flanquejant, baixant suament. Passem per
sota del collet del Llop i del turó de la Torre o torre de Can Badia. A dalt
queden les restes d’una torre de telegrafia òptica aixecada pels militars a
meitats del segle XIX.



Passem a tocar la casa de  Collveí  i  al  moment ens situem al  collet  de
Collveí.
Per aquest collet passava una de les principals vies de comunicació entre
Mieres i Santa Pau.
Baixem per la pista cap a migdia. Abans d’arribar a la Casica de l’Obrador,
trenquem a l’esquerra per un corriol que després de passar per davant de la
casa de Caçallebres ens durà fins a Mieres. 

Mieres 19 d’abril de 2009

Joan de la Iera



Camins de Remences

Santa Pau-Sant Iscle de Colltort-el Traiter-Sant Salvador de Puig 
Alder-Cogolls-les Medes-el Grau-Santa Pau

En aquesta tercera caminada per la zona de la serra de Finestres trepitjarem el
que fou el cor de les lluites de la guerra del remences, en el segle XV. A la
Catalunya feudal   es coneixia  com a remences els  pagesos sotmesos a la
servitud  de no poder  abandonar  el  mas i  les  terres  que treballaven,  sense
haver-se redimit,  per part del seu senyor, amb la redempció o remença que
havien de pagar i que afectava no tan sols el pagès, sinó també la seva dona i
els fills.

Iniciem la  caminada a Santa Pau (on hi  ha el  castell  que fou assaltat  pels
pagesos remences el 1486). Sortim, seguint el mateix camí que fa el GR-2, i
aviat travessem el  pla de la Coromina. Al nostre davant, i a la dreta, veiem
l’església de Santa Llúcia de Trenteres. Voregem el  volcà Rocanegra i, més
endavant,  passem  a  tocar  una  petita  gredera.  Tot  caminant  deixem  per
l’esquerra la font del Clavell i les cases de Colleldemir i de Can Roure. Ja en
el  collet de Bassols abandonem el ben senyalitzat camí a la font Pobra i al
volcà de Can Tià.

Ara  tenim una  bona  vista  del  veïnat  de  Sacot  i  els  grenys  de  la  serra  de
Marboleny.  Creuem l’extrem sud del  pla  de Sacot i,  en  un no res,  som a
l’església de Sant Miquel.  Deixem el GR i ens encarem cap a migdia, per
pujar al castell de Colltort, que veiem davant nostre, dalt de la serra. Caminem
pel mig de les edificacions de Can Batlle, per sota de Can Noic i de la nova
edificació  del  Verdaguer.  Abans de creuar  la  torrentera  ens  enfilem per  la
dreta, passem per sota de la bassa de Can Ridaura i, ja pel caire, pugem pel
camí d’en Rovira. Aquest és un corriol costerut que puja pel  bosc de Can
Batlle, molt decidit primer i, sortosament després, amb unes sàvies marrades,
fins la collada Petita a dalt la serra de Marboleny (1h 18 m). Aquí l’aulina i el
faig  s’alternen  contínuament.  Per  l’esquerra,  i  en  poc  més  de  tres  minuts,
assolim el  castell de Colltort. Situat en un lloc privilegiat, també fou ocupat
pels pagesos remences revoltats. La vista és magnífica. Als nostres peus, el
pla de Sacot i tot el reguitzell de cons volcànics, que fins Olot formen aquest
paisatge tan característic d’aquesta zona.

Marxem del castell pel caire de la serra, en la mateixa direcció que seguíem i
arribem a la collada de Colltort, pas habitual per pujar al castell.  Ens encarem
a migdia per  baixar  cap a Sant  Iscle  i  tornem a trobar  fageda fins un petit
colletó, per sota del turó de la Salota. Hem canviat el faig per l’aulina. En tota
aquesta baixada veiem les destrosses fetes per la nevada i la ventada del dia
de Sant Esteve del desembre passat. El podall i la serra han fet possible poder
passar per aquests camins. Ja al fons de la vall sortim del bosc i per camins
carrossables arribem al petit nucli de Sant Iscle de Colltort (1h 59m).



Sortim de l’església per la carretera d’accés a la vall. Al fons destaca el bonic
cingle  d’Aiats,  però  aviat  trenquem a l’esquerra  per  camí  de terra  i  pugem
suaument.  Un  concert  de  lladrucs  de  gossos  de  cacera  ens  avisa  que
passarem fregant les parets del Port.  Després de la casa deixem a l’esquerra
el camí que puja al collet de Penosa per pujar pel camí de les vaques de la
dreta. És un desgastat camí de carro esdevingut corriol, però tant al bestiar
com a nosaltres ja ens satisfà. Creuem les emboscades feixes del Ventosell i
assolim l’esvaït  collet del Treiter. Cap a la dreta, i en pocs minuts, som a la
casa del Treiter, en força mal estat. Si per sota de la casa ens aboquem a
ponent, observem el graonat de feixes rodones que assenyalen el  volcà del
Treiter.

Baixem per pista a buscar-ne una de més fressada, que de Fontpobra baixa
fins  a  Sant  Feliu  de  Pallerols.  Al  nostre  davant  està  situada  la  gran  casa
arreglada de la Codina. Una desviació ens farà passar per sota de l’Estanyol
d’Amunt. Fins fa ben poc el camí passava per la casa i podíem admirar una
poderosa aulina arrelada al seu costat. Com han canviat els costums, abans
s’agraïa que els vianants, portadors de noves, passessin per les cases, ara es
busca la tranquil·litat i la intimitat.

Sant Salvador de Puig Alder



Destaca al nostre davant l’estilitzat Sant Salvador de Puig Alder (per a la gent 
de la zona, ras i curt, Sant Salvador). Poc abans de creuar el rec de Bastons, 
deixem marxar la carretera que baixa a Sant Feliu. Nosaltres el creuem i  
passem per l’Estanyol d’Avall, una de les poques cases que encara viuen de 
la ramaderia i de treballar els camps. Si trobeu l’avi Josep, home de bon 
tarannà, atureu-vos-hi una estona. La conversa serà agradable i, de ben segur, 
us enriquirà. Procedent de Sant Aniol de Finestres, coneix molt bé tots aquests 
verals. Marxem en direcció a la casa del Portet, acostant-nos als caients de 
Sant Salvador. A l’altre costat del camp veiem la Casanova de l’Estanyol, 
arrecerada entre el turonot de l’Estanyol i el turonot del Portet. Poc abans 
del Portet pugem per un bonic corriol, que en poques i curtes llaçades ens 
deixa a dalt de l’ermita de Sant Salvador i al castell de Puig Alder (Puio 
Adder en document del 1184) (2h 57m).
Contemplar el  que es veu d’aquí dalt  ens ocupa uns quants minuts.  Veiem
bona part del nostre camí, del fet (castell de Colltort, Treiter...) i del que hem de
fer (Cogolls, serra de les Medes..) i, al nostre davant, els Quatre Pilans fiten el
pas de la carretera a Sant Feliu. El castell, del qual actualment queden poques
restes, fou una plaça fortificada important en la guerra dels remences. Per sota
de l’ermita podem veure encara unes galeries subterrànies.

Enfilem la  serra cap a migdia.  Un cop hem baixat  de les  alçades,  el  camí
flanqueja  pel  solei.  El  primer  collet  ben  definit  és  el  de  Masdeu.  Després
passem pel collet del Sitjar. Aquí se’ns obren dues opcions: podem seguir de
pla, flanquejant, i en dotze minuts trobar el camí que baixa a Cogolls, o anar pel
caire de la serra, pujar a Roques Foradades, un mirador privilegiat, baixar al
collet de les Comes i anar a retrobar el camí travesser de flanqueig.

El camí que baixa a Cogolls és un corriol dret, que no s’ho pensa gaire i perd
alçada de cop.  Passem per un pas estret entre roques, on els que som prims
ens creurem afortunats. De la casa de les Comes en sortim per una bona pista
de terra. Passem prop del Sitjar i al cap de pocs minuts arribem a Cogolls (3h
51m).  L’església  de  Sant  Cristòfor  de  Cogolls ja  surt  esmentada  en  un
document del segle XI, però no queda quasi bé res de la nau primitiva. 
La forma que presenta actualment es deu a les reformes del segle XVIII.
Rodegem l’església i  baixem a creuar la  riera de Cogolls,  en direcció a la
Catedral, un curiós nom per a una casa de pagès. Passem per davant d’un forn
de calç, que va coure l’última fornada el 1942. Uns passos més enllà deixem la
carretera i ens enfilem per l’esquerra per pujar cap a les Medes. Anem pel camí
de les Marrades o  camí dels Morts.  I  és que els habitants de les Medes
baixaven a enterrar els seus difunts al cementiri de Cogolls. Poc després del
Colletó, un petit collet que uneix l’estrep per on pujaven amb la serra de les
Medes, deixem un corriol que marxa per la nostra dreta i que du a la casa de
Pla Boscàs i a la serra de les Tres Creus. Apareixen les marrades del camí,
que puja sense afluixar un moment,  fins assolir  el  caire de la  serra de les
Medes. Ara pugem decididament, per terreny rocallós, de bracet amb el camí
de les Marrades, aquí força aperduat.

Tot remuntant el caire, passem per la Roca Llarga i coronem el Puig Rodó, un
discret turó que presideix aquest tram de la serra, però que això no li  resta
importància,  quant  a  la  seva  situació  de  mirador  privilegiat  (4h  37m).  Del



Puigsacalm  al  Far  al  fons,  en  segon  terme  de  San  Salvador  al  castell
d’Hostoles i, a baix, Cogolls. Qui tingui bona vista podrà veure el  castell  de
Colltort a la serra de Marboleny.

Baixem del puig decantant-nos cap a la dreta i per camí de vaques i pel mig del
bosc (on es torna a veure els  estralls  fets  per  la  neu),  passem prop de la
Gobert i arribem davant de l’ermita de Sant Joan de les Medes.



El  petit  veïnat  de  les  Medes estava format  per  quatre  cases:  la  Gobert,  la
Cadavall, la Casanova de les Medes i el Serrat. D’aquesta darrera, només en
queda la capella (Sant Joan) i una cabanya. Fou enderrocada i s’endugueren
les pedres per arranjar una altra casa i fer marges per als camps. Sota l’ermita
hi ha la cova dels Treballadors: un habitacle bastit a la roca per aixopluc dels
treballadors de bosc.
Per camí carreter baixem pel mig de les feixes. Costa de marxar d’aquest bonic
paratge,  tot  i  la  tristor  de veure l’estat  d’abandonament de les cases i  dels
camps. Com seria  en la seva bona època bullint de vida i d’activitat?

Quan ja hem passat davant del Cabanyot, un altre aixopluc per als treballadors
del Serrat, trenquem a l’esquerra per un camí de terra que ens durà a la Plana.
Aquesta gran masia encara alterosa en la seva ruïna (els propietaris no tenen
perdó d’haver-la deixat caure a terra), presideix aquest bonic i  ampla saplà,
abans que la vall s’estrenyi fins el Grau.
Remuntem la vall. Creuem el torrent i passem per la Serradora. Som en el clot
de  Matabous on  hi  havia  aquesta  petita  indústria  quan  es  treia  un  bon
rendiment  del  bosc.  D’aquí  una  pista  carrosable  ens  duria  al  Ventós  i  a
Fontpobra. Continuem vall amunt i en el pont Trencat creuem la riera. Abans
d’arribar a les primeres feixes del Grau creuem el torrent de la Fageda Fosca
(dreta) i  el  torrent de Sant Jordi (esquerra).  Ja a les feixes veiem damunt
nostre l’enrunada casa del Grau. Com tantes altres cases d’aquests verals es
va deshabitar a la dècada del seixanta. No hi anem pas. Pugem directament a
guanyar la  collada del Grau a la part més baixa de la carena (5h 50m). Si
traspassem la  collada  baixaríem a  Santa  Pau,  pel  dret  i  costerut  camí  de
l’Escaler.

Remuntem la carena cap a la dreta i abans del  quintà del Puig de Cortals,
l’últim que frontereja amb els camins cap a Clascar per Puigsafont i cap al Faig
Rodó per la serra del Grau, trobem el camí de les Marrades a Santa Pau. I és
que per  baixar  i  pujar  per aquestes muntanyes no hi  ha com un camí que
marregi suaument.



Després d’un parell de llaçades i quan el camí ja s’encara definitivament cap a
tramuntana, costa de veure -per desdibuixat- el camí de matxo que s’utilitzava
per baixar a Santa Pau amb un animal de càrrega.

Deixem la fageda i creuem un camí travesser. Aquí també es veu que l’aulinar
va patir el pes de la neu. Ens comenta en Josep, de l’Estanyol d’Avall, que a
l’any 1943 es va patir un cas semblant. Va nevar durant tres dies seguits i el
bosc va quedar molt malmès. Creuem un segon camí travesser i  passem el
petit  coll de Maria. Ara pugem i baixem sucessivament tres petits turonets i
sortim del bosc. Ja som a les primeres feixes d’Escolls. Freguem les parets de
l’aixafada casa de la Barraca i, procurant anar pels corriols que enllacen les
feixes,  passem  per  sota  la  casa  d’Escolls.  Ara  ja,  per  bona  carretera,
continuem fins a Santa Pau (6h 50m) on hem començat aquesta caminada per
terres remences.

(S’agraeix la col·laboració de Josep Camprodon de l’Estanyol d’Avall i d’en Joan de
Can Batlle de la Cot per les informacions facilitades)

17 de maig de 2009

Joan de la Iera

El parlar dels ocells de Mieres

Si retrocedim en el temps uns cinquanta anys, la mainada del poble escoltava
amb delit les historietes i acudits que explicava el padrí o la padrina, sobretot a
les llargues tardes d’hivern, a la vora del foc. Sabíeu que els ocells quan canten
ens estan parlant? A part de la gràcia i la sornegueria de la lletra dels rodolins,
posats en boca de cada ocell, calia tenir l’enginy per imitar l’entonació del seu
cant.
S’han  pogut  recollir  diverses  cançons  que,  a  Mieres,   recorden  que  els
explicaven els seus padrins.
Així, la Mallerenga li diu al Cucut: 
“Cucut cucutàs, tu que ets tan grossàs, només en fas un ouàs. I jo que sóc
mallerenga, que no tinc que si no llengua en faig vuit o nou, vuit o nou”



El Tudó ens diu:
“Jesús  dolcíssim,  quin  coll  que  llargueu.  Mengeu  llonganissa  i  no  me’n
convideu”
o bé
“Dolcíssim Jesús, torneu-me el meu fill, que només en tinc dos”

i el Rossinyol:
“La criada en té un cul tou, tou. Jo l’he vist, jo l’he vist”

La Guatlla no para de dir constantment:
“Blat segat, blat segat”

Fauna del municipi de Mieres

Continuant aquesta secció encetada en la revista passada, avui relacionarem
els rèptils que es poden trobar en el municipi de Mieres. La informació està
treta,  majoritàriament  del  treball  realitzat  per  Joan Montserrat  i  Reig,  per  a
l'Ajuntament de Mieres. Els dibuixos són de Dolors Pinatella.

Relació de rèptils

Dragó (Tarentola mauritanica)



Lluert (Lacerta viridis)

Llagardaix (Lacerta lepida)
Sagrantana comuna (Podarcis hispanica)
Sagrantana de paret (Podarcis muralis)
Sagrantana de cua llarga (Psammodromus algirus)

Nina (Anguis fragilis)



Serp d’esculapi (Elaphe longissima)
Serp rossa (Elaphe scalaris)
Serp verda (Malpolon monspessulanus)

Serp escurçonera (Natrix maura)
Serp d’aigua (Natrix natrix)
Escurçó (Vipera aspis
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