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Exposició de bolets



Editorial

   Un any més, els amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres tornem a publicar la revista
Puigfarner.
   El temps passa tan ràpidament que no ens n’adonem. Sembla que era ahir que trèiem el darrer
número de la revista i ja en tornem a tenir un de nou entre les mans. El temps engrana els minuts,
les hores i  els dies com una màquina sense cap aturador;  tardor, hivern, primavera, estiu...Tots
estem immersos en aquest cicle de la vida. Els anys s’encavalquen l’un rere l’altre  i nosaltres, com a
simples espectadors,  hi  llisquem com una barca que és arrossegada pel  riu.  Els  petits  creixen,
nosaltres ens fem grans i, malauradament, d’altres ens deixen.
   La natura que ens envolta no resta indiferent al transcurs del temps. Els éssers vius, també com
nosaltres, entren dins aquesta roda que és l’existència. Uns tenen un cicle de vida molt curt, com les
bactèries i alguns insectes. D’altres poden viure molts anys, com els arbres. És el cas, per exemple,
de les oliveres que poden arribar a  viure més de mil anys o d’algunes papallones que viuen només
una setmana... 
   El paisatge tampoc resta immòbil. Els processos geològics de la Terra modelen el nostre entorn. El
vent, la pluja, la neu, el sol... erosionen el terreny i el modifiquen. Els éssers vius que hi habiten el
transformen per adaptar-lo a les seves necessitats; com nosaltres, els homes, que no hem parat de
transformar l’entorn.
   De ben segur que els primers habitants de Mieres no van veure el mateix que nosaltres veiem en
aquests moments; les cases i els carrers, les feixes i els prats, els camps de cultiu, els recs i els
torrents... De fet, no cal anar tan lluny. Si parleu amb les persones més grans del poble, us podran
donar fe que les coses han canviat molt. La vida dels mierencs d’avui  no s’assembla  gaire a la de fa
tan sols 50 anys. 
   Es per això que amb el pas del temps tots aquests elements  han  anat vestint l’entorn, de vegades
de sobte i d’altres molt lentament, per finalment arribar a crear aquest paisatge de gran bellesa on
tenim la sort de viure-hi  ara.
Des de l’Associació us convidem a gaudir tots plegats de la Vall de Mieres i les muntanyes que
l’envolten, amb les activitats i excursions que seguirem fent durant aquest nou curs 2011-2012. 
 
Narcís Puigvert i Codina.

                     Mieres 1950.  (Ediciones Fotográficas Bosch)



Resum d’activitats

03-10-2010 Sortida  matinal  per  la  zona  del
paratge  de  l’ermita  de  Sant  Nicolau,  en  la
veïna muntanya de Rocacorba.

30-10-2010 Clàssica sortida per anar a caçar
bolets. Les condicions ambientals van afavorir
que  hi  hagués  força  diversitat  de  bolets
recollits. A la tarda es va fer l’exposició, dins
de la festa de la castanyada, i  entre tots els
vam anar classificant.

21-11-2010 Jornada  de  treball  i  d’esplai.
Mentre unes quantes persones es dedicaven a
fer tasques de restauració de la teularia dels
Saiols, unes altres van accedir fins la font dels
Saiols i  es posaren a netejar el  dipòsit de la
font  de  la  terra  i  fulles  acumulades  durant
anys. Caldrà tornar-hi un altre cop per acabar
de restaurar-la.  També es va passejar fins a
les Cavalleries i a la petja dels Tres Dimonis,
escenaris  de  la  darrera  guerra  Carlina  i  de
llegendes populars respectivament. 

Més  tard  tots  plegats  vam  gaudir  de  la
botifarrada, obsequi de l’entitat a les persones
que  van  participar  en  aquesta  jornada  de
treball.

02-01-2011 Una  bona  colla  de  gent  ens
aplegàrem aquest matí per anar fins al peu de
la  Roca  Blanca  de  Migdia.  Aquest  pany  de
paret pintat de blanc, visible des de tota la vall,
feia de rellotge solar i  marcava el migdia als
bosquetans i camperols quan no era habitual
dur rellotge en hores de treball.

19-02-2011 En  el  Centre  Cívic  de  Mieres,
l’arqueòleg  Josep  Socorregut  ens  va  anar
explicant qui eren i  com vivien els ibers, fins
ara els primers pobladors de la vall de Mieres.

20-02-2011 Passejada  matinal  per  anar  a
veure el jaciment ibèric del coll de la Palomera.
També  l’excursió  va  servir  per  donar  a
conèixer  el  camí  carener,  recentment
recuperat,  de  Pedres  Picades  al  baixant  del
Faig.



13-03-2011 L’associació va col·laborar  en la
VI travessa entre Banyoles i Olot, organitzada
pels  centres  excursionistes  de  Banyoles  i
d’Olot.  Cap  al  migdia  es  va  donar  menjar  i
beguda  als  participants,  poc  abans
d’emprendre la pujada cap a la Torre de Can
Badia.

22-04-2011 Excursió  a  Montfalgó,  la
muntanya que separa Falgons de Mieres, però
força desconeguda per molta gent. 

01-05-2011 Participació  al  popular  aplec  de
l’ermita  del  Freixe,   anant-hi  a  peu  des  de
Mieres.

12-06-2011 Guiats per Quim Aradas, ens vam
aplegar  una  bona  colla  de  gent  per  anar  a
buscar les herbes per fer el licor de la Ratafia.
Un  bon  complement  de  les  explicacions  del
matí  va ser  passejar  i  escoltar  la  Teresa de
Can  Salavia,  tot  acabant  de  recollir  aquella
herba que encara no s’havia trobat.

01-07-2011 Xerrada  sobre  les  papallones
donada per Mike Lockwood. Fou la introducció
per a la matinal d’observació sobre el terreny
del proper diumenge.

03-07-2011 Matinal  d’observació  de
papallones per la zona del Torn. Es van poder
contemplar  i  classificar  unes  25  espècies
diferents. Les planeres explicacions del biòleg
Mike Lockwood van fer agradable la passejada

                                                                              



Els Marges de Mieres (3)

   L’última estaplatxada ha deixat la cigala a la
vora del mutisme integral. A la cigala li agrada
la calor roenta, aquells migdies de juliol de sol i
llum enlluernadora, de migdiades entresuades,
obsessionades  en  aquest  mantra,  en  aquest
rego-.rego (com ens diu l’escriptor Josep Pla),
inseparables d’aquesta sensació plena d’estiu
viscut.
   Em sembla que a les cigales els agraden
més les pinedes que les arbredes; les sentim
per Colitzar o pels serrats de Can Gou o de
Can Grivé. També a la noguera de la Iera de
Can Caló,  enguany se n’hi  ha instal·lat  una,
que als migdies no para de donar la tabarra.
   La primavera en aquesta contrada és molt
curta,  a  penes  transcorre  entre  les  últimes
setmanes d’abril i primeres de maig. Pel maig,
tan bon punt fa una mica de calor, el país de
seguida es  torna polsós i  africà.  Les herbes
agafen  un  matís  groguenc  i  deixen  enrere
aquella verdor ufanosa de setmanes anteriors,
les fulles dels arbres perden aquella tendresa
just  acabada  d’estrenar.  És  aleshores  que
insectes i ocells, instal·lats ja pertot arreu, ens
ofereixen  la  banda  sonora  de  la  temporada
calenta de l’any en curs.
   Sense saber per què ni com, us adoneu que
les cigales s’han posat dalt dels arbres amb el
seu  trèmola i  les  successives  interrupcions  i
represes  del  seu  cant,  si  el  temps  les
acompanya –cosa que enguany no ha sigut el
cas-  no  canten  pas  soles,  acostumen  a  fer
duets, trios i fins i tot corals, si la calor és forta.
   Aquest estiu, però, no ha anat ben bé així;
aquest juliol humit i fresc, sovint ennuvolat, a la
cigala l’ha desguitarrat. Molts matins ha hagut
d’eixugar l’instrument tan delicat amb la mica
mica de sol  de  bon matí.  Això  li  feia  agafar
tons greus de baix-bariton, molt lents, que amb
molta cura anaven prenent embranzida, mirant
de  no  desafinar  l’instrument,  prodigi  de  la
fàbrica natura.
   Quan fa aquella calorada, quan s’entaula la
marinada, al pic del migdia, i el ventet recorre
per  entremig  de  les  cordes  d’aquesta
incomprensible arpista, assistim completament
atuïts a aquest dispendi d’energia sonora com
un  castell  de  focs  a  plena  llum  del  dia,
inextingible  i  persistent.  Si  hi  pares  gaire
esment et poden fer tornar boig.

   Per l’agost, tot es fa gros, i elles, les cigales,
també.  Si  han  tingut  un  estiu  normal,  amb
l’escurçament de les hores de llum, els recitals
de tarda acostumen a acabar aviat. Justament
en aquest moment és quan ens adonem de la
metamorfosi  de  l’insecte-instrument,  que  ara
sona  més  rodó,  més  empastat  i  que  ha
guanyat molts matisos rítmics.
   Les introduccions són més complexes i és
gairebé segur que això és així, per que també
com els humans, el virtuosisme és l’avantsala
del final de la vida.
   Amb el setembre entrat -i si perdura el bon
temps i  la calor- encara al  pic del dia se les
sent. Em pregunto quin ocell se les menja, o
potser són els gats. El fred les emmudeix i les
mata. I ja fins l’any que ve, aquest insecte, –
que  ha  acompanyat  la  humanitat  d’aquests
rodals  de  molt  abans  que  en  prenguéssim
consciència-, metàfora de la mandra i el dolce
far niente (recordeu el conte de la cigala i la
formiga), ens voldrà anunciar la tornada de la
calor.

Manel de la Muntada





Roca Plana de Golany

La Vall de Campmajor als nostres peus 

   Sant Nicolau és un indret ben conegut per
a tothom. Tant la font, com la casa, com la
església,  s’anomenen  de  Sant  Nicolau
(pronunciat Micolau per la gent gran que ha
nascut  per  la  zona).  El  prat  que  veiem
actualment  eren camps de conreu,  quan la
senzilla pagesia era habitada. L’element més
representatiu  d’aquest  paratge  però,  és  el
Castanyer de Sant Nicolau, que visitarem a la
tornada de la caminada.

   Comencem a caminar passant pel costat
de la font. Arranjada pel Centre Excursionista
de  Banyoles  (1958),  actualment  necessita
alguna reparació. Unes vaques van trepitjar i
anorrear  la  canalització  que du l’aigua a  la
font.  Pugem suaument.  Primer  per  corriol  i
després  per  una  pista  de  desforestar,  fins
arribar al  collet  conegut com la  Pedra dels
Tres Senyors.

   Aquest  collet  separava  els  termes  dels
senyors feudals dels castells de Rocacorba,
Granollers  de  Rocacorba  i  Falgons.  A  la
llarga  pedra  termenera  hi  ha  gravats  els
noms  de  Falgons,  Biert  i  Granollers  i  una
data força esborrada: 1858.

   Entrem a dins de bosc i  ens enfilem pel
caire. L’aulina i faig s’alternen contínuament.
Passem  el  replec  de  la  Canal  Grossa i
caminem resseguint  la  cinglera.  Assolim un
primer  mirador  més  encarat  cap  a  Sant
Nicolau,  el  Puig  Bataller  i  Rocamirall.  A
continuació  baixem  lleugerament  fins  a  la
Roca Plana de Golany. 

   Segons Joan Coromines, el mot Golany o
Gulany  vol  dir  “lloc  d’àligues”.  Amb  el  pas
dels anys el mot Golany s’ha transformat en
Bolany. Així encara ho diu la gent gran que
ha viscut o treballat pels voltants, però el més
joves  tornen  a  pronunciar  Golany  per  la
influència  dels  mitjans  de  comunicació
moderns.   Certament des d’aquest magnífic
mirador  es té una vista  d’àliga i,  a més es
que aquestes han tornat. Sota la roca hi crien
el falcó Pelegrí i  el  falcó Mostatxut i  en els
darrers  anys  l’àguila  Calçada  ho  fa  per  la

zona.  En  dies  clars  podem  veure  el  Far,
Aiats,  Cabrera,  Puigsacalm,  Puigmal,  Sant
Amanç,  Taga,  Serra  Cavallera,  Bastiments,
Costabona, Canigó, Comanegra, Bassegoda,
el Mont , a mig aire Finestres, Sant Julià del
Mont, el Sagrat Cor i als nostres peus la vall
de Campmajor, Mieres, Sant Patllari.

   Baixem per un camí força redreçat.  Més
avall  el  camí  ha  quedat  força  malmès
després de l’explotació forestal, que com sol
ser  habitual  no  respecta  els  petits  camins
tradicionals.
   Arribem al  collet de Portelles. Important
nus de comunicacions anys enrere, però ara
només veu passar excursionistes, boletaires i
caçadors. Canviem de vessant, caminem per
la  baga  i  ens  encarem  cap  a  tramuntana.
Aviat  deixem  a  l’esquerra  un  corriol  ben
fressat  que  ens  conduiria  al  collet  de  les
Mentides.

   Estem caminant pel l’antic camí Mercader,
que  anava  de  Banyoles  a  Amer.  Un  cop
superat un pas rocallós anem per una vella
pista  de  desforestar.  Creuem  el  serrat
Vermell, un petit serradet, i obviem un camí
que baixa per la nostra esquerra (passa per
la casa de Corral i ens duria a Falgons). Ens
canvia la vegetació i  la fageda cada cop té
més presència. El faig sol anar acompanyat
del grèvol, de l’avellaner, del trèmol... 

            

Faig                                 Avellaner

   



Grèvol                              Trèmol



   Anem més o menys de pla per la baga de
Golany,  resseguint  un  filat  espinós.  Quan
finalitza  el  filat,  una  sendera  imprecisa  ens
baixaria ràpidament cap a Can Gifre passant
per les Escaletes de Dalt i per les Escaletes
de Baix, que són dos senzills i petits graus. A
l’època dels llops, la gent de Can Gifre, si els
sentien udolar al grau de dalt, sabien que no
hi havia perill, però si udolava a les Escaletes
de Baix,  ja es podien assegurar de tenir  el
bestiar ben tancat, ja que volia dir que el llop
baixava cap a la casa.

Llop  (dibuix: Dolors Pinatella)

   I es que d’històries de llops en Tonet de
Can  Gifre,  als  seus  noranta  anys,  en  té
moltes  per  dir.  Tot  fent-la  petar  amb  ell  a
casa  seva,  m’explicava  que  la  seva  avia  li
havia dit que un dia que estava filant cànem i
tenia els porcs engegats va veure com el llop
empaitava els animals, i amb la canya de filar
a la ma va anar cap el llop i el va fer fugir.
També comenta en Tonet, que a casa seva
hi  havia  un  masover  (ara  deu  fer  uns  60
anys),  que  recordava,  que  quan  era  petit
l’havien alçat a coll per què pogués veure un
llop que passava per uns camps prop de la
casa. Aleshores de llops ja n’hi havia pocs i
era rar veure’ls.  A principis del segle XX la
població  de  llops  havia  baixat,  quasi  bé
desaparegut  i  només  quedaven  exemplars
solitaris i no se solien acostar a les cases. La
desaparició del llop, entre d’altres causes, va
propiciar la proliferació del porc senglar. Més
endavant deixem un altre camí, més marcat,
que també baixa a Can Gifre.

   En un camí mercader no hi podien faltar les
històries  de bandolers.  Diu  la  llegenda que

per les penyes de Golany feien estada una
colla de bandolers que tenien l’amagatall en
una  bauma  i  es  dedicaven  a  assaltar  els
viatgers. A l’entrada de la bauma feien foc en
una llossa per foragitar els llops. 

   Fins aquí tot molt normal, però els avis de
Falgons explicaven a la mainada, a la vora
del foc, que si podies quedar-te una peça de
roba d’aquests bandolers mai més passaries
gana. No series ric ni pobre, però faries la viu
viu.  En  Tonet,  fart  de  voltar  per  aquestes
muntanyes,  ja  de  ben  petit  atalaiant  les
cabres, diu que mai ha vist la bauma, però
que sí ha trobat la llossa de l’entrada de la
cova, recremada pel foc.

   Uns mulladius al terra i per sota del camí
ens avisen que tenim a prop la font de Bura
o  de  Bugra.  Abans  que  eixamplessin  el
camí,  la  font  estava  situada  al  costat  del
pendent. Ara la veiem rajar a unes 30 passes
per sota nostra. No és abundosa, però manté
l’aigua tot  l’any.  Estem a la  baga de  Sant
Nicolau.  Si  la  tardor  fos  més  avançada
observaríem al terra la quantitat de fulles de
castanyer.  I  és  que  entre  Sant  Nicolau  i
Rocacorba  el  castanyer  té  una  presència
força notòria. No triguem gaire a recuperar el
camí de l’anada i a arribar a la font de Sant
Nicolau. 

   Ara sí que és el moment d’anar a saludar el
majestuós  Castanyer de Sant Nicolau que
viu,  des  de  fa  qui  sap  quants  centenars
d’anys, en un extrem del pla. 



La  seva  soca  de  quasi  bé  deu  metres  de
volta de canó, fou motiu suficient per què la
Generalitat el declarés arbre monumental de
Catalunya.

Castanyer de Sant Nicolau (dibuix:Dolors Pinatella)

   “Certament són d’admirar les dimensions i
també les masses i  els buits del majestuós
Castanyer  de  Sant  Nicolau.  Però
possiblement  impressiona  més  la  seva
longevitat.  Que  en  un  país  tan  propens  a
anorrear  el  que  és  vell  i  on  el  foc  i  els
temperis  meteorològics  sovintegen  és  un
voler  de  Déu  que  hagi  persistit”  (Ernest
Costa, en el llibre  Arbres Monumentals. 161
plantes d’anomenada del Pla de l’Estany)

Joan de la Iera

             

Montfalgó

   En uns documents del llibre major de Can
Salavia,  es  menciona  el  mas  “Falgars  o
Falgons,  dit  Falgariis”  (any 1323);  i   en  un
altre es parla de la “serra de Mont Falgons”
(1492). L’ historiador Joan Fort comenta, en
el  seu  llibre  La  Vall  de  Campmajor,  que
s’esmenta  en un document  de  l’any  947 el
nom de “in villa Fulgoso”. Podem veure 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, 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 l’enrunada casa de Corral.
   Tot  pujant,  per  l’esquerra  freguem
l’arreglada casa de  Pere Collell.  Al  cap de
poc  tornem a  deixar  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 on hi ha un petit espai on es
pot  deixar  un  parell  de  vehicles,  deixem la
bona pista,  que continua cap a Collferrer,  i
ens desviem cap a la dreta per anar pujant
cap  a  Montfalgó  per  una  vella  pista  de
desemboscar.  No  gaire  lluny  d’aquesta
entrada,  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 per la vessant de ponent i  al  cap de
poc de canviar a la de sol ixent,  deixem la
pista i ens enfilem al caire. Trobem un bonic
corriol, recentment netejat, que més o menys
ens farà anar pel fil de la serreta 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,  no  se  li  ha  fet  cap
manteniment i  es fa difícil  passar-hi  fora de
camí.  Abans  d’assolir  el  turó  de  Montfalgó
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.
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.
   Unes lloses verticals que fiten el camí 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.
   Abans el  turó de Montfalgó era un bon
mirador,  però  els  arbres  han anat  creixent.
Quina lliçó que ens dóna el bosc: no es pot
tenir tot alhora, el que és bo per un motiu no
ho és per l’altre. 



   Al mig del turó trobem la pedra termenera
que ens assenyala el límit del municipi. 

Pedra termenera

   Baixem pel llom del caire que s’encara cap
a  llevant,  suaument  fins  el  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  Truis,  trobem l’arrencada d’una
pista  de  desforestar,  aquí  un  xic
desdibuixada. A mida que hi anem caminant
encarant-nos cap a migdia, es va consolidant
i fa de més bon caminar.
   Anirem baixant cap a l’església de Falgons
per aquesta pista fent diverses llaçades. Els
caçadors  i  boletaires  tenen  les  seves
dreceres per no fer tanta marrada, però els
genolls ens agrairan que triem aquesta suau
baixada.
   Haurem  caminat  uns  6,6  km  i  fet  un
desnivell d’uns 240 metres.

Joan de la Iera

La Cellera i la Romaria

   Fa  dos anys es  va  publicar  en  aquesta
mateixa revista (Puigfarner núm. 3) un article
comentant els noms de cada casa del carrer
Can Caló. Ara s’ha fet  aquest recull  de les

cases  dels  barris  de  la  Cellera  i  de  la
Romeria, que se suposa van formar el nucli
primitiu de la població de Mieres.
   Recórrer els carrers estrets, acollidors, amb
personalitat  pròpia,  de  la  mà de Quim Nin,
per anar recollint els noms de les cases, fer-
la petar amb les persones que trobàvem per
acabar  de saber  i  situar  en el  lloc adequat
aquell  nom  que  s’escapava,  va  ser  tot  un
plaer.
   Abans de continuar, voldria agrair a tothom
que  ha  col·laborat  facilitant  noms,  detalls  i
anècdotes  que  han  fet  possible  realitzar
aquest  treball,  especialment  a  en  Lluís
Pericot i a la Montserrat de Ca la Bel.
   A l’inici del carrer de la Plaça, abans de
creuar  el  Torrentic,  i  a  l’altre  costat  del
Merdançà, hi ha la Cabanya de Can Pericot.
Creuat el Torrentic hi havia Cal Sord, a terra
ja  fa  uns quants  anys;  continuant  cap a  la
plaça  trobem  Cal  Quimet,  l’actual  Can
Socorrogut, que durant un temps havia estat
fusteria, i  Cal Fuster, on va anar la fusteria
de Cal Quimet i on també s’hi venia grana. A
aquestes  cases  se  les  coneixia  com  les
Cases  d’en  Ferreric.  A  continuació,  Cal
Pericot,  barberia,  ara  una  sola  casa  però
abans  eren  dues  vivendes.  A  Ca la  Maria
Verge s’hi havia estat un rellotger i per temps
hi venien roba; a Can Feliu, feien de ferreria;
més  tard  va  dir-se  Can  Brili.  Seguint  la
cantonada  hi  havia  el  Bar  d’en  Falot i,  a
continuació, Ca l’Evaristo, on encara podem
sentir  els  cops del  mall  i  enflairar  la  fornal
encesa.  L’actual  Evarist,  sempre disposat  a
explicar-ne alguna, defensa amb bon humor
ser  la  quarta  generació  de  ferrers  que
exerceix  en  aquesta  casa.  En  Jaume,  el
besavi, ja reparava els fusells dels soldats de
l’exèrcit carlí a la seva ferreria.



   Hem  arribat  a  la  plaça  Major,  sense
discussió el centre de la Cellera i de Mieres.
La mainada juga, vigilada per les avies que
no perden  mai  detall  del  que  passa per  la
plaça.  És  una  càlida  imatge  que,  de  ben
segur, s’ha anat repetint al llarg dels segles.
   Pugem pel carrer Nou, un carrer que fins
l’any 1958 s’anava afuant tant que els carros
solien  rascar  les  parets  de  les  darreres
cases.  Fins  que  no  es  van  fer  obres
d’arranjament del Merdançà, les torrentades
fortes  convertien  el  carrer  en  una  riera.
Encara  són  ben  visibles  els  bramadors
(cadiretes  o  bagants)  en  els  portals  de  les
cases per evitar la inundació dels baixos.
   Pel costat del torrent hi ha Cal Flequer, on
feien i venien pa;  Can Llensa, ara aquestes
dues cases en són una de sola;  Cal Cabrit,
on havien fet de bar fins per allà l’any 1950;
Can Jupa; Cal Diputat; Can Riera, botiga de
comestibles fins el 2010, quan el negoci es
traslladà  al  carrer  Can  Caló;  Can  Crous,
paleta  i  contractista;  la  Muntada,  els  seus
estadants  havien  baixat  de  la  Muntada,
masia  situada  a  mig  aire  de  la  serra  de
Finestres;  Ca  l’Antònia;  Can  Falot;  Ca
l’Úrsula i Can Marcé, darrera casa del carrer
Nou.  Aquest carrer era el  camí per pujar a
Finestres,  fins  que  es  va  fer  l’actual  que
passa pel  costat  de Ca l’Aulina.  Creuava a
gual el  riu Merdançà, un xic més amunt de
Can Marcé, per on ara hi ha la palanca d’en
Marcé. Aigües amunt de la palanca es troba
la  font  d’en  Marcé,  on  els  viatgers  podien
refrescar-se.
   Tornem a la plaça Major –tot resseguint el
costat dret del carrer- i no trobem cap casa
fins quasi arribar a la mateixa plaça. Can Biel
és  una  gran  casa  actualment  deshabitada,
havia estat un bar; Ca la Bel, fonda on per
anys  s’hi  feia  el  ball  del  poble.  Des  d’una
taquilla  al  costat  de  la  porta  es  cobrava
l’entrada.
   No perdem el fil de la paret de la casa i
pugem pel carrer de la Cellera. Tenim Ca la
Xarc; la Cabanya d’en Jupa; Can Mossega
Velles, un nom ben curiós, i Cal Cisteller, on
s’hi  feien cistells.   Som a l’antiga iera  d’en
Mosquera, ara plaça de la Cellera.
   Desfem camí i  baixem pel  mateix carrer
cap  a  la  plaça  Major  i   hi  trobem:  Can
Mosquera, un gran casalot que fa cantonada
amb la plaça de la Cellera; Can Pitu Rajoler,
abans  es  deia  Can  Fontàs;  Can  Carbó,
durant un temps venien vi i menjar, com un
senzill hostal;  Cal Moro, després i durant un

temps s’anomenà Can Jupa i actualment és
coneguda per  Cal Pere Moro;  Can Tonet i,
ja tocant a la plaça Major, Ca la Mariana. 

Can Tonet

   Al seu costat Can Vicenç; Cal Cisteller on,
com  bé  diu  el  nom,  s’hi  havia  estat  un
cisteller;  el  Quartel,  antigament  havia  fet
d’hostal  i  se’n  deia  Cal  Miquelic,  després
durant  anys fins a finals de la  dècada dels
1960,  la  Guardia   Civil  hi  tenia  una  petita
guarnició. Hem entrat a la Placica, una petita
plaça  més  recollida  i  tranquil·la  que  la
propera plaça Major.
   Després del Quartel, pugem per un carreró
estret que és el final del carrer de la Cellera i
que té forma d’arc. Primer trobem un espai
vuit de cases, es on s’aixecava Cal Matiner;
després Can Bac, actualment  Can Primero,
en Primero era paleta;  Ca l’Oriol i tornem a
trobar Can Mosquera i ja som altre cop a la
plaça de la Cellera. Regirem i comencem a
baixar pel mateix carrer. A mà dreta apareix
l’antiga  Can Palmada,  després  anomenada
Can  Poest i  actualment  Cal  Cabrit;  Can
Mostela i, finalment, Can Roc.
   Som  altre  cop  a  la  Placica.  Un  petit
passatge separa Can Roc de Ca la Cinta. A
continuació  tenim  les  entrades  o  sortides,
depèn de com es miri, de les cases que ja 



hem comentat i que donen al Merdançà, en
el carrer de la Plaça o bé a la plaça Major.
   Fem un salt i ens situem a la plaça de la
Cellera. Començant pel  costat de ponent hi
trobem:  Can  Grasset,  actualment  Ca
l’Elvira;  Can  Nunci;  Can  Serrat;  Ca
l’Oliaire,  que abans era  Cal  Correu i  Can
Filomena. Girem a la dreta i entrem al barri
de la Romeria. Resseguint encara les parets
de Can Filomena tornem a girar a la dreta.
Una  casa  reformada  i  dividida  en  diverses
estades era  la Presó. I és que Mieres tenia
on engarjolar els malfactors.  Conten que el
darrer  pres  (n’hi  havia  hagut  pocs)  amb
astúcia  va  indagar  que  al  pis  de  dalt  (ell
sentia fressa) hi havia el galliner i no pas cap
vigilant.  A  l’endemà  l’ocell  havia  volat  i  la
presó era buida.
   A l’altre costat del carrer, on s’obre la petita
plaça de la Romeria, que era el cementiri de
la parròquia, tenim l’església de la Romeria

     Església de la Romeria

on, molt de tant en tant, s’hi fa alguna missa.
Actualment amb força gust i  encert s’utilitza
més  l’espai  per  a  fer-hi  concerts  i
exposicions. Una part de l’edifici de l’església
era  on  s’ubicaven  les  escoles  de  nens  del
poble fins l’any 1932.
   Ja  a  dins  de  la  placeta,  i  després  dels
darreres  de  les  cases  de  la  plaça  de  la
Cellera,  hi  ha  Cal  Cisteller,  actualment  Ca
l’Elvira, que pren el nom dels estadants de
Ca  l’Elvira  de  la  plaça  de  la  Cellera.  La
següent  casa  és  Can  Mostela,  que  havia
estat la rectoria de la Romeria, però no hi ha
record  viu  que  hi  visqués  cap  rector.
Finalment,  Can  Roquerol tanca  aquesta
filera de cases.

   Retornats a la plaça de la Romeria, paret
per  paret  amb  l’església,  Cal  Diputat i
després  Can  Gepa  Conya,  que  eren  tres
estades  que  ara  formen  una  sola  casa.  Hi
havien viscut dones soles, solteres, vídues o
separades,  que  no  tenien  família.  Les
darreres a viure-hi van ser la Teresa Cridaire
i  la Maria Tabacaire.  En morir  una persona
gran  i  sense  família,  era  costum  de
subhastar, a la mateixa entrada de la casa,
els  pocs objectes que tenien.  Encara hi  ha
qui recorda el que el seu pare va comprar en
aquella darrera subhasta dels pocs objectes
que va deixar la Maria Tabacaire. 

Can Gepa Conya

   Davant de Can Gepa Conya passem pel
costat  del  que  fou  un  bonic  exemplar  de
lledoner,  abans  que  una  ventada
l’esbranqués. A la dreta estava situada  Can
Llims,  aterrada  de  fa  pocs  anys  i,  a
l’esquerra, ens acullen els atractius balcons
de Cal Traginer, on hi vivia en Pep Traginer.
   Resseguim el darrere de l’església on els
nens anaven a  l’escola,  i  a  l’altre  costat  hi
tenim  Ca la  Llúcia,  ningú recorda  haver-la
vist habitada, però es diu que l’últim estadant
era  un  home  gran,  sempre  amb  barretina,
que solia passar estones assegut a l’entrada
de la casa.  Ca la Pepa tanca aquest bonic
recinte  de  la  Romeria.  Si  anem a la  dreta,
baixant cap a la font de la Cellera, aïllada i
també a la dreta, s’aixeca Can Rafael Pepa,
botiga i fleca del poble fins l’any 2004 .

Joan de la Iera



Les Herbes de la Ratafia

   El grup marxa en fila índia, sense pressa.
Les converses en to baix se centren en  el
tema de la sortida: la recerca de les herbes
que han de compondre la ratafia, que cada u
té el propòsit de preparar, sota l’orientació del
nostre  monitor.  Les  veus  no  es  molesten
mútuament,  malgrat  que  les  variants  són
moltes.  Enfilem  el  camí  de  la  Font  de  la
Pomereda. 

   El terra és una catifa verda, com l’entorn.
Avui,  però,  les  mirades  no  s’alcen  per
admirar els arbres més vells i més frondosos
per  catalogar-los,  no  segueixen  el  vol  del
ocells, que pul·lulen alegrois entre les seves
branques,  disposant-se  per  al  seu  concert
matinal, ni tan sols cerquen l’elegant i colorit
vol  de  les  papallones,  com  en  d’altres
ocasions. El grup ha sortit junt, per enriquir-
se en coneixements o endinsar-se de la mà
dels monitors en la natura, sempre generosa
i  pletòrica,  que  envolta  Mieres  i  el  seus
camins.  Aquests camins oberts  a  visitants i
caminants, encara que molts cops amb l’ajut
dels podalls dels membres de l’Associació.
   El sol escalfa i ajuda a evaporar els olors
de flors i matolls, i ressalta el seu colorit, fent-
les avui protagonistes de la nostra curiositat i
dels nostres comentaris.
   El  tema d’aquesta  sortida,  monitoritzada
per en QUIM ARADES, té un objectiu únic: la
ratafia, aquest elixir garrotxí, fruit de segles
d’observació i de tast,  iniciat el dia en què
una  nou  verda  es  maridà  amb  una  gerra
d’anís,  i  s’hi  anaren  afegint  al  matrimoni,
olors i essències de les humils i perfumades
herbes  i  arbustos  del  variat  entorn  de  la
Garrotxa.

   Els  participants  de  la  sortida  aporten  la
seva  experiència  personal  -almenys  la
majoria- i  talment, com va succeir-me en la
lectura  d’El  Perfum,  en  què  semblava
impossible  descriure  amb  paraules  les
sensacions tan variades que poden arribar a
les pituïtàries, em sorprèn la riquesa i varietat
d’olors  i  degustacions  que  es  poden
descriure  per  justificar  la  incorporació  de
determinades  herbes,  collides,  això  sí,  en
condicions i proporcions molt concretes, que
l’experiència ha anat perfilant.

   Els cistells es van omplint de l’herba de mil
fulls,  de  fenoll,  de  cua  de  cavall,  d’herba
prima, de flor de romeguera i de romaní, de
la blanca flor de saüc, de sajolida i farigola. I
cada cop, algú dels participants esmenta una
nova herba que la tradició familiar ha macerat
en el pot,  que posat a sol i serena –això si,
tots  coincidents  en  la  durada de   quaranta
dies- s’obrirà a finals d’estiu, per embriagar,
amb el seu perfum, els narius de tots aquells
alquimistes que s’han conformat,  en lloc de
perdre  el  temps  cercant  l’elixir  de  la  vida
eterna, en compondre un licor que reconforti i
permeti assaborir i condensar el perfum  i el
sabor del meravellós paisatge de la Garrotxa.
   Talment colles sardanistes, ens arraulim a
l’entorn  d’en  Quim  per  escoltar  les  seves
explicacions,  o  albirar  la  fulla  del  llibre  que
mostra l’herba trobada,  impresa a tot color.



   És una excursió planera que sembla que
no  hauria  d’obrir  pas  la  gana,  però  us
equivocaríeu  si  penséssiu  que  un  caminar
plaent  i  una  conversa  enriquidora  no  hi
contribueix  també.  Una  petita  esplanada  fa
de  terrassa  on  esmorzar.  A  la  ciutat,
s’aprofitaria per prendre un cafè i fumar amb
fruïció;  aquí,  sortosament,  se’n  fa
abstinència. El tema de la ratafia dóna per a
tot  el  refrigeri.  Qui  explica  el  perquè  no  hi
posa tanta nou, qui dóna detall de com s'han
de  collir  o  preparar  prèviament  les  herbes
recollides, o les espècies que també poden
formar part del contingut. És creativitat pura
on, en lloc de pinzells, s’usa l’herba, l’arbust,
la fruita i l’espècia.

   I,  com  a  recompensa,  una  ampolla  de
ratafia  feta  personalment  pel  Sr.  Quim
Arades,  i  que  en  Manel,  com  si  de  la
multiplicació dels pans i dels peixos de Jesús
a la muntanya es tractés, s’encarrega perquè
arribi  a  tothom.  I  és  allò  de  “val  més  una
imatge que cent paraules”. El licor envaeix la
boca i puja pel nariu fins donar plaer al nostre
cervell  agraït.  No  hi  ha  ningú  capaç  de
descriure, amb poques paraules, ni l’aroma ni
el  sabor  condensat  en  el  vaset  que  a  mig
matí,  ens  ve  a  donar  suport  i  a  validar  la
sortida.
   A la tarda, el grup es trobarà de nou a una
casa  pairal,  a   Can  Salavia;  on  la  Teresa,
reconeguda  com  una  de  les  millors
componedores  del  licor,  ens  acabarà
d’explicar  els  secrets  millor  guardats,  i  ens
mostrarà algunes herbes que no són fàcils de
trobar sense un guia. Però, el  millor de tot,
ens oferirà la seva hospitalitat natural i el seu
espontani bon tracte, acompanyat d’un llarg
anecdotari.
Salut i ratafia.

Alfons del Torn

LA  RATAFIA

   La ratafia és un licor típic de les comarques
de la Garrotxa, el Ripollès, Osona, la Selva,
el  Pla  de  l’Estany  i  l’Alt  Empordà,
bàsicament.
   L’origen de la ratafia es confús, però es
creu que prové de finals de l’edat mitjana o,
com escriu Jacint Verdaguer, que el nom ve
del llatí “rata fiat”, un brindis que segellava un
tracte o un acord.  
   Per fer la ratafia necessitarem l’anís i les
herbes que hi vulguem posar. D’anís n’hi ha
de  sec  i  de  dolç,  de  més  graduació  o  de
menys, escollirem el que més ens agradi.

   La base de la ratafia són les nous, i  les
collirem  verdes  a  principis  de  juny.  També
collirem  les  herbes  que  hi  vulguem
posar  .Aquestes  es  poden  fer  assecar  o
posar-les  verdes.  Vigilarem,  on  collim  les
herbes, que el bosc sigui net i els marges no
hagin  estat  ensulfatats  amb  insecticides  o
amb productes tòxics.
   Posarem l’anís dins d’un recipient de boca
ampla  i  després  hi  tirarem  les  herbes,  el
taparem de manera que no hi entri aigua i el
deixarem a sol i a serena durant uns 40 dies
aproximadament.
   D’herbes en podem posar  més o menys
dependrà  dels  nostres  gustos.  N’hi  ha
algunes que haurem de vigilar de no posar-
n’hi  gaire,  com:  ruda,  espígol,  sàlvia,
santolina,  romaní,  poliol,  ja  que  són  molt
fortes. També per donar-hi un sabor diferent
hi podem posar cireres, uns albercocs, etc.
   Una vegada passats els 40 dies, es pot
colar la  ratafia amb un colador de roba fi  i
posar-la en un recipient.  Hi  ha qui  la deixa
més dies en un lloc a l’ombra i  després la
cola.



Ingredients:

Alfàbrega Cafè ( gra )
Camamilla Canyella
Caps de burro Claus
Comí Cua de cavall
Espígol Farigola
Fonoll Fulles de cirerer
Fulles de llimoner Fulles de noguer
Fulles d’olivera Fulles de taronger
Ginebró ( boles) Herba de mil fulles
Herba de St. Joan Herba del traïdor
Herba fetgera Herba prima
Hisop Llorer
Malva ( flor ) Marduix
Maria Lluïsa Matafaluga
Menta de la reina Menta de la sopa
Menta del consol Nepta ( herba gatera )
Nou moscada Nous verdes
Orella d’ós ( herba peluda )       Orenga
Ortiga Pela de llimona
Pela de taronja Pi
Plantatge Poliol
Romaní Romeguera ( flor )
Ruda Sajolida
Sàlvia Santolina
Saüc Tarongina
Te de Montserrat Til·la
Xuclamel

Quim Aradas de Banyoles

LES PAPALLONES DE LA 
GARROTXA

   Activitat duta a terme amb la col·laboració
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, i a càrrec de Mike Lockwood
   El divendres al vespre en Mike ens va fer
cinc  cèntims  sobre  papallones.  Ens  va
explicar que pertanyen al grup dels insectes,
del  gènere dels  artròpodes,  de l’ordre dels
lepidòpters,  i  que n’hi ha de dues classes:
les papallones diürnes o Rhopalocers i les
papallones nocturnes o Heteròcers. 
   Que hi ha unes 165.000 espècies a tot el
món,  de  les  quals  24.000  són  diürnes.  A
Catalunya se’n  troben 220 espècies  de les

diürnes  i, a la Garrotxa, 140, dividides en 7
famílies:  Papilionidae,  Pieridae,
Lycaenidae,  Riodinidae,  Libytheidae,
Nynphalidae i Hesperiidae 
   També ens va dir que les arnes de la roba i
dels cereals o els llegums pertanyen al grup
de papallones nocturnes.
   Vam  repassar  el  seu  cicle  biològic,  la
metamorfosi  que  passa  per  4  fases:  l’ou,
l’eruga,  la  crisàlide  o  pupa  i  la  papallona
adulta.
   Ens  va  explicar  què  eren  els  CBMS
(projecte de seguiment de les poblacions de
papallones). Es tracta d’uns recorreguts de 2
a 4 Km, que es recorren un cop per setmana,
de març fins a octubre, comptant el nombre
d’individus de cada espècie. Que hi ha més
de 70 estacions repartides entre Catalunya i
les Illes Balears,  i  que si  es contrasten les
dades  dels  diferents  anys  de  comptatge  i
s’observen  els  canvis  d’abundància  de  les
poblacions  de  papallones,  es  pot  detectar,
amb  facilitat,  canvis  a  l’estat  del  medi
ambient.  I  és  que  les  papallones  són  uns
grans  bio-indicadors.  Per  una  banda,  són
molt sensibles a canvis en la vegetació i en el
medi en general i, per l’altra, la seva relativa
facilitat per identificar-les
   El diumenge al matí, finalment, vam decidir
d’anar al Torn, per tal de poder observar un
major nombre d’espècies,  combinant  les de
les zones humides (riu Ser) i les dels prats.
Vam  aparcar  els  cotxes  a  la  plaça,  i  vam
sortir  en  direcció  a  la  palanca  que  permet
travessar  el  riu.  Desprès  vam  girar  cap  a
l’esquerra  vorejant-lo  fins  unes  feixes.  El
temps  no  acompanyava  gaire,  feia  fresca  i
estava  força  ennuvolat,  però  entre  ullada  i
ullada de sol, les papallones aprofitaven per
volar,  libar  i  parar  el  sol,  que  per  elles  es
imprescindible. Vam poder veure 25 espècies
diferents. Una d’elles era l‘Araschnia levana,
 espècie  que  s’ha  anat  introduint  a  la
península Ibèrica de forma natural,  des que
als  any  seixanta,  l’olotí  Joaquim  Coll  i
Grabulosa  va  fer  una  de  les  primeres
citacions  de  la  península  Ibèrica,  a  la
Garrotxa. A més, aquesta papallona mostra
una peculiaritat:  el  “disformisme” estacional.
Té dues generacions ben diferenciades, una
a la primavera de tons ataronjats i una altre a
l’estiu,  quasi  negre.amb  una  franja  blanca
Durant algun temps es va pensar que eren
dues espècies diferents.



             Araschnia levana

PAPILIONIDAE
Iphiclides podalirius

PIERIDAE
Pieris rapae Colias crocea
Colias alfacariensis Gonopteryx cleopatra
Leptidea sinapis

LYCAENIDAE
Lycaena phalaeas Laeosopis roboris
Satyrium esculi Polyommatus icarus
Everes alcetas

NYMPHALIDAE
Polygonia c-album Araschnia levana
Limenitis reducta Vanessa atalanta
Inachis io Issoria lathonia
Argynnis paphia Melitaea athalia

SATYRIDAE
Melanargia laecesis Brintesia circe
Maniola jurtina Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria

HESPERIDAE
Pyrgus sp.

Magda de Cal Sabater de Baix

LA  MEDIACIÓ:  UNA  EINA  PER  A
MILLORAR  LA  CONVIVÈNCIA  I
ACONSEGUIR LA PAU

   Tots ens hem trobat alguna vegada enmig
d’una  discussió  desagradable,  continuada  i
que sembla que no té ni bona pinta ni bona fi.
Enfadats, dolguts i amb la sensació que “no
és just el que ens està passant o el que ens
estan  dient  i  fent”.  Sentim la  necessitat  de
defensar-nos per la “por” al que l’altre ens pot
fer i a les conseqüències de no “guanyar la
batalla”.  Sentim  que  tenim  la  “raó”  de  la

bondat i del raonament lògic i que l’altre està
absolutament  equivocat  i,  continuadament,
demostra la seva “mala fe”. 
   El culpable de la situació és, doncs, l’altre i
no nosaltres. I des d’aquesta suposada raó,
adoloriment i por defensem les nostres idees,
interessos i posicions de manera contundent,
sense  tenir  en  compte  l’altre,  si  no  és  per
“guanyar-lo”.  Sovint  fem  mal,  inclús  sense
voler-ho  ni  saber-ho.  És  una  manera
d’enfocar el problema des del guanyar (jo) i
perdre (l’altre). Aquesta podria ser una bona
definició del que és el conflicte.
   Però la realitat és una altra. Diu la dita que
“dos no discuteixen si  un no vol”.  Està clar
que  en  les  relacions  apareixen  maneres
diferents  de  veure  les  coses  i  que  de
vegades  no  coincidim  en  el  que  volem,  i
tampoc tenim la mateixa habilitat a explicar-
ho de manera que l’altre ens entengui. Sovint
semblaria  que  és  com  si  estiguéssim  en
camins paral·lels sense ponts d’unió aparent.
I aquí està la qüestió: quins són els ponts que
poden  unir  les  nostres  percepcions,
interessos  i  necessitats?  És  a  dir,  com ho
farem  per  trobar  solucions  als  problemes
plantejats de manera que tots hi guanyem?,
com podem trobar junts una bona solució, la
millor,  la  més  justa,  la  que  ens  doni  més
possibilitats  de  tancar  un  acord,  de  tal
manera que la confiança es restableixi i que
la relació millori per al present i per al futur?
   Des del meu punt de vista, i a partir de la
experiència viscuda en la gestió de conflictes,
les  persones  tenim,  en  general,  recursos
suficients;  som  éssers  complets  i  plens  de
creativitat,  la  qual  cosa  ens  ajuda  a
sobreviure en situacions inclús extremes.
   Tenim,  certament,  una  tendència  a  la
bondat i a voler viure en pau i, per tant, sovint
actuem  de  manera  extremadament
intel·ligent  davant  les  diferències  i  els
conflictes  que  sorgeixen  en  la  convivència
quotidiana,  sigui  amb  la  família,  amb  els
veïns,  a  la  feina  i  amb  els  grups  que  ens
relacionem.  Pactar,  parlar-ne,  concedir,
comprendre,  evitar  confrontacions
innecessàries són maneres que utilitzem per
tal de viure junts i amb pau. O al menys amb
la màxima pau possible.
   Tot i així de vegades, les emocions (la por,
l’empipament,  la  inseguretat,  la  ràbia,  la
pena.) ens juguen males passades i aquests
recursos resten amagats.



   La nostra percepció s’altera en base al que
creiem que l’altre és o fa, deixem d’expressar
el  millor  de nosaltres,  utilitzem maneres de
comunicar ofensives i ens llencem cap a la “
guerra”,  convençuts que no hi  ha una altra
solució.  I,  en  aquests  moments,  perdem
l’objectiu  que  teníem,  quedem  sotmesos  a
“l’huracà del  conflicte” que ens porta  cap a
llocs  no  desitjats  que  ni  ens  resolen  el
problema  ni  ens  deixen  satisfets  amb  els
resultats.
   Es  fàcil  saber  quan  ens  estem
“sobreexposant”  al  conflicte  i  a  les  seves
conseqüències negatives:  Quan utilitzem un
to de veu alterat (crits, insults), quan la nostra
gestualitat és agressiva (assenyalant amb el
dit, cops a la taula), quan actuem de manera
poc  respectuosa  i  justa (murmuracions,
crítiques  sistemàtiques,  fer  córrer  rumors),
quan afegim mes problemes que no formen
part del tema actual (“l’altre dia també em vas
dir o fer”...),  quan incloem més persones en
el  problema (“ets  igual  que  la  teva  mare”),
quan ens posem en situacions extremes que
ens  fan  difícil  recular  (si  continues  així,  ja
hem  acabat  de  parlar),  quan  utilitzem  el
llenguatge del “tu” (ets un desordenat) en lloc
del  llenguatge  del  jo  (em  sento  incòmode
vivint  així).  Tot  això  són  indicadors  que  el
conflicte està escalant i la situació està sortint
de control. 
   Quan que aquests indicadors apareixen,
tots  els  nostres  recursos  ja  no  poden  ser
utilitzats  si  no  és  amb  ajuda  d’un  tercer
neutral,  un/a  mediador/a, que pugui  ajudar-
nos a redescobrir-los,  a comunicar allò que
necessitem  dir  de  manera  adequada,  a
deixar  que la  imaginació i  la  creativitat  ens
ajudi a trobar ponts de trobada, a actuar des
de  la  comprensió  que  totes  les  parts
implicades en el conflicte estan patint i, molt
probablement,  amb  ganes  de  resoldre  i
millorar la relació. I aquí ja no existeix el “jo”
(el bo) i “l’altre” (el dolent), sinó el “nosaltres”
(els implicats i afectats), perquè tots som co-
responsables de  la  situació  i  estem  en  el

mateix  “vaixell”.  Comprendre  tot  això  i
treballar junts de manera col·laborativa, és la
manera de trobar la millor solució que sigui
sostenible en el temps i eviti  mes conflictes
en  el  futur.  Aquesta  es  la  manera  en  què
treballem els mediadors.
   Pel que fa a la mediació, com a instrument
per a la prevenció, gestió i transformació del
conflicte,  cal  dir  que  està  essent
extremadament útil en qualsevol camp de les
relacions humanes (conflictes familiars, entre
veïns, en les empreses, a les organitzacions
publiques  i  privades,  en  l’àmbit  penal,
educatiu, etc.), per la seves característiques
de  imparcialitat  i  neutralitat (el  mediador no
defensa  cap  posició  ni  té  interessos  en  el
conflicte), de confidencialitat (el que es parla
en el marc de la mediació no es pot treure
fora d’aquest espai) i  voluntarietat (totes les
persones que hi participen volen resoldre la
situació  i  hi  assisteixen  de  manera
voluntària).  Així,  doncs,  aquestes
característiques fan que aquesta metodologia
proporcioni  un  espai  diferent  i  segur  per  a
totes les parts implicades.
   A casa nostra diem sovint que “parlant  la
gent  s’entén”  i  per  a  aconseguir  aquest
enteniment,  ens cal  reprendre una sèrie  de
valors bàsics i sobre tot,  re-aprendre l’art de
comunicar les nostres idees i diferències de
manera  que  ajudin  a  retrobar-nos,  en  lloc
d’allunyar-nos. Transformar el món en un lloc
de  bondat,  de  pau,  prosperitat  i  felicitat  es
cosa i  responsabilitat  de tots.  I  la  mediació
ens pot ajudar a aconseguir-ho.

Gloria de Can Penats
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