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INSTANTS 
 
Deixem enrere l’estiu i els seus records.   
La llum i les tonalitats , la vida al carrer, les converses plurals... Els tallers a 
l’escola  per engalanar el poble, amb  l’ il·lusió dels nens i la complicitat dels 
grans. Retallar i enganxar peixos, insectes i ocells engabiats. Branques 
d’arbres amb espurnes platejades, tranyines de  tela metàl·lica de galliner amb 
penjolls d’estrelles. Escenes i figures brodades en un mantell. Retalls de robes 
de mil colors nuats en un cordill. 
El moment de penjar-ho als balcons amb el vist i plau dels veïns i  l’escala que 
va amunt i avall, per vestir els fanals d’etiqueta amb uns rinxols brillants.  
Les  excursions de la tarda en bicicleta cap el Torn. Les curses dels petits i el 
pedalejar lent dels grans amb les xerrades encetades a la Plaça Major i que 
continuen després, asseguts en el descans, d’esquenes al Ser, a la plaça del 
Torn. 
L’anar i venir d’una canya allà mateix, perseverant, que intenta pescar de 
l’aigua una rònega pilota de joc d’un gos. L’afany i dedicació de dos nens per 
recuperar la pilota que sura sobre l’aigua. 
Temps per observar l’entorn i poder encantar-se amb el vol rasant de les 
orenetes, amb les formes capritxoses dels núvols i trobar-nos de nit, i anar a  
estirar-nos al llom del Puigfarner per copsar un estel fugaç. 
Són records d’aquest estiu a Mieres. Potser la vida també es això, gaudir de 
l’entorn i compartir instants. 
De nou, la tardor ha arribat a Mieres. 
Els dies s’han fet curts. Ens llevem gairebé de fosc i a la tarda no li podem 
treure tant profit. El sol és més tímid i s’amaga sovint. No es deixa veure gaire i 
no escalfa prou.  
Hem d’anar a recuperar els abrics, jerseis i mitjons oblidats al fons de l’armari.   
També amb l’arribada de la tardor, els Amics de la Serra de Finestres  
reprenem  les excursions i les activitats. Tornar a trepitjar els camins, gaudir 
dels canvis de colors de les fagedes, descobrir novament indrets amagats, 
compartir il·lusions... 
Al cap i a la fi, volem gaudir de la natura i viure instants. 
 
Narcís Puigvert i Codina 

 

 



Resum d’activitats 
 
02-10-2011 La primera activitat de 
la temporada va ser una passejada 
per anar a veure els colors de tardor 
de les fagedes a la serra de 
Finestres, per la zona de Burroig i la 
Roca Blanca de Migdia. S’hi van 
aplegar unes 33 persones. 
 

 
 
29-10-2011 En la presentació i 
tertúlia sobre la revista Les 
Garrotxes, a la sala de plens de 
l’Ajuntament, es va aprofitar per fer 
un reconeixement al treball 
artesanal del ferrer del poble, 
Evarist Figueras.  Ell és la quarta 
generació familiar que exerceix 
l’ofici de ferrer. El seu besavi ja 
arranjava armes dels soldats de les 
guerres carlines. 
 
31-10-2011 Aquest matí es destinà 
a desbrossar i recuperar l’entorn de 
la font de Can Marcè. Després del 
treball es va oferir un esmorzar de 
botifarra a la dotzena de 
participants. 
 

 

06-12-2011 L’Enric de Can Tonet, 
estudiós i expert en temes dels 
coneguts còmics protagonitzats per 
en Tintín, va fer una conferència 
sobre les aventures d’en Tintin i del 
seu autor George Remi (Hergè). 
Unes 35 persones, tant grans com 
petits, van gaudir de les seves 
explicacions. 
 

 
 
 
12-02-2012 Tot i el fred, unes 10 
persones van anar d’excursió per la 
zona del Castell de Finestres. 
 
18-03-2012 Jornada de treball per 
recuperar diversos camins dels 
voltants de l’ermita del Freixe. Per 
poder anar d’excursió primer cal 
netejar els camins. Així ho van 
entendre i agraïm el treball de la 
dotzena de col·laboradors que ens 
van ajudar a recuperar el camí per 
anar de l’ermita del Freixe cap al 
veïnat de Bustins. Després del 
treball, com sempre, es va oferir 
esmorzar per a tothom. 
 
06-04-2012 L’Ernest Costa, expert 
coneixedor dels oficis de pagès i del 
món rural, va guiar aquesta matinal 
per fer-nos observar, de manera 
molt pedagògica, singularitats del 
nostre entorn, que veiem cada dia 
però que ens passen 
desapercebudes. Davant de la 
teuleria dels Saiols ens explicà com 
era l’ofici de teuler i d’altres 
activitats tradicionals. La trentena de 
persones de l’excursió també van 
gaudir de les explicacions sobre 
fauna que anava donant el 



naturalista Josep Mª Massip, que 
també ens acompanyà tot el matí. 
 

 
 
29-04-2012 Pujada a peu de 
Mieres a l’ermita del Freixe per 
participar a l’aplec que se celebra 
cada mes de maig. Van ser uns 33 
caminadors i cap a 110 persones 
que es van quedar a l’arrossada 
popular organitzada per l’ajuntament 
de Mieres. 
 

 
 
03-06-2012 Excursió per la zona 
del Torn. Vam anar per diversos 
camins recentment recuperats de 
les bardisses. Cal ressaltar el  camí 
dels Burros, que ara permet baixar 
menys sobtadament del collet de 
Canyelles cap al Torn.  
 
09-06-2012 Sortida botànica 
organitzada per l’associació 
ecologista i naturalista ADENC de 
Sabadell, per la zona de l’ermita del 
Freixe. Vam col·laborar per  trobar 
un camí, on hi hagués diversitat de 
plantes, i posteriorment fer-hi 
tasques de neteja per tal que la 
passejada fos més agradable.  
 

16-06-2012 La Fina Torres del 
Pujolet, biòloga del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa, va 
fer una conferència, amb una 
assistència d’unes 20 persones, 
sobre el cranc de riu, la seva 
progressiva desaparició dels nostres 
rius i de les tasques que fa el Parc 
Natural per anar recuperant les 
poques poblacions que encara 
queden. 
 

 
 
17-06-2012 Visita al Centre de 
Reproducció del Cranc de Riu del 
Parc de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. La Fina ens va anar 
guiant per aquest centre, tot 
explicant el seu funcionament. 
 
01-07-2012 Passejada per recollir 
herbes per fer el licor de la Ratafia. 
Guiats per en Quim Aradas i la 
Rosa, unes vint-i-cinc persones vam 
desafiar l’amenaça de pluja per 
escoltar les explicacions sobre les 
herbes que recollíem i saber quines 
eren i la quantitat que s’ha de posar 
en l’aiguardent per fer la ratafia. Tot 
esmorzant vam fer tastets de 
diverses ratafies, el·laborades l’any 
passat. 
 

 



A peu, pels voltants del Torn 
 
El petit veïnat del Torn, situat a la 
riba dreta del riu Ser, amb els seus 
actuals 60 habitants (a l’any 1931 
en tenia 240), és el principal nucli de 
població del disgregat municipi de 
Sant Ferriol. La perllongació de la 
serra de Sant Julià del Mont, que 
separa els cursos fluvials del Ser i 
del Junyell, està farcida de petits 
collets, que eren passos obligats per 
on es desplaçava la gent que 
habitava els petits nuclis de població 
situats a ambdós costats d’aquesta 
barrera muntanyosa. Nosaltres, 
avui, en coneixerem dos: el de la 
Creu Montner i el de Canyelles. 

Pel collet de Canyelles, els de la 
Miana anaven a l’escola del Torn. I 
a l’època de l’estraperlo duien el 
gra, d’amagat, per aquests camins 
poc vigilats, als molins del Torn. 
Havien arribat a funcionar fins a cinc 
molins: el Molinot, en el Merdançà, i 
els de Gibert, de Can Fàbrega (el 
darrer en funcionar, cap allà l’any 
1960), del Collell i d’en Camps en el 
riu Ser. Aquest darrer, abans de la 
guerra civil ja reconvertit en central 
elèctrica, produïa la llum per al 
proper col·legi que els capellans 
tenien a Santa Maria del Collell. 

 
 

 
 

       El Torn 
 
Sortim de la plaça Major del Torn 
per unes escales que passen a prop 
del Ser, on veiem la resclosa que 
desviava l’aigua cap als molins d’en 
Camps i del Collell. Aigües avall al 
mig de la llera queden dempeus les 
runes del pilar d’una vella passera 
per poder creuar el Ser, anorreada 

per un aiguat. Aquest sempre ha 
estat un mur natural en èpoques de 
pluges fortes, per les cases del 
veïnat separades pel riu. Creuem el 
petit nucli de l’entorn de l’església i 
anem baixant cap al Merdançà, un 
afluent del Ser que drena una part 
de la serra de Finestres. Pel seu  



nom no podríem pas pensar que la 
seva arrel llatina Mer significa net, 
pur, segons expliquen els erudits de 
la llengua. Anem seguint les 
marques grogues de la xarxa de 
senders d’Itinerannia i les blanques i 
vermelles del sender de gran 
recorregut GR-2. Seguim l’asfaltat i 
caminem entre el riu (dreta) i els 
camps (esquerra). Aquí tenim una 
bucòlica visió del recollit nucli del 
Torn, amb els cavalls pasturant pels 
prats i fins avui quasi bé sense 
sentir la fressa de vehicles a motor 
(tan sols alguns necessaris 
elements de telecomunicacions 
alteren aquesta imatge de postal). 
Més endavant creuem el Ser per un 
passallís de ciment. En 
l’aiguabarreig del Ser i del 
Merdançà, l’aigua perd força i 
s’entolla. És el paradís de les 
granotes. La seva rítmica xerrameca 
ens acompanyarà aquest tram de 
camí. Obviem a la dreta el camí de 
Can Güell. Si mirem enlaire, en 

l’horitzó proper veiem una petita 
inflexió: és la Creu Montner. Al cap 
de mitja hora trepitjarem aquest 
collet. 
Si parem atenció, unes desenes de 
metres més de camí i en el marge 
per damunt del Ser veurem una 
paret de pedra. És el darrer 
testimoni del molí del Collell. 
Després de passar per davant de la 
casa del molí d’en Camps, deixem 
el camí enquitranat i trenquem a 
l’esquerra per pujar per una pista de 
terra. Comencem a enlairar-nos i 
abandonem aquesta plàcida vall del 
Ser, de geografia dolça i suau fins 
passat el molí de Roca. Després la 
vall s’estreny en continus i 
recargolats meandres per creuar el 
serrat de Boquià. Finalment el Ser, 
alhora mandrós, fineix el seu viatge 
desguassant al Fluvià, prop de 
Serinyà. 
 

 
 
Pugem suaument i després d’una 
curta pujada creuem una pista de 
terra i caminem direcció Can 
Camps. Detalls de la seva 
construcció ens indiquen que havia 
estat una gran pairalia. En poca 

estona, deixem la casa a l’esquerra, 
passem fregant una robusta paret 
de pedra i obviem el camí d’entrada 
a un cobert, que queda per sota 
nostre. Observem que en el terra i 
en les roques properes una abundor  



de petits fòssils de curiosa forma 
plana i arrodonida. Són nummulits i 
assilines, popularment anomenats 
“llenties o dinerets”, que formen la 
roca calcària nummulítica, més 
coneguda com a pedra de Girona. 
Fem un parell de reblincoles i, ja a 
dins del bosc, el camí ample es 
converteix en corriol. Estem 
encarats al nord-est, però més 
endavant prenem direcció a 
tramuntana. 

Voregem els enderrocs de la 
construcció d’una pista de terra 
sense posar-hi mai els peus, i al 
moment tornem a entrar a dins del 
bosc. El camí, savi com ningú, puja 
suaument fent diverses llaçades fins 
que, ja a les envistes del collet, 
retrobem la mateixa pista de terra 
de recent construcció. La resseguim 
per sota i en un moment som a la 
Creu Montner.  

 
 

 
Aquest collet i el de Canyelles eren 
els dos passos principals per anar 
de la Miana (160 habitants a l’any 
1931) cap al Torn, cap a Mieres o 
cap a Sant Miquel de Campmajor. 
La construcció de la pista forestal 
(que cadascú es qüestioni la 
necessitat de fer-la) s’ha endut 
l’encant i la tranquil·litat d’aquest 
indret. 
Ens encarem a ponent. Uns graons 
ens ajuden a guanyar el pendent del 
marge de la carretera. Un bonic 
camí carener ens guiarà fins el 
collet de Canyelles. 
Tot al llarg del camí, si ens hi fitxem 
bé, veurem diverses fites 
termeneres. Abans de les primeres 
pujades creuem l’arbustiu pla de 
Gódua. Aquest topònim és una viva 
mostra de la influència de l’home en 
els canvis de la vegetació. El nom 

ens diu que abans en aquest pla 
predominava la ginesta borda, 
ginestell o ginesta de muntanya, 
que localment a la Garrotxa se li diu 
gódua. El bosc, lentament recupera 
els seus dominis. 
Ara sí que pugem més 
decididament. Trobem la bassa d’en 
Camps en un petit colletó. Aquí la 
terra comença a vermellejar. Algun 
forat a la vegetació, talment 
finestres, ens permeten veure la vall 
del Merdançà i, al fons, la muntanya 
de Rocacorba. Passem pel costat 
d’una altra basseta i al moment 
assolim el Turó Vermell. On hi ha 
una ben visible fita de pedra, pugem 
pel marge i ens encarem a llevant 
on trobem una creu clavada a una 
aulina que ens remet al llegendari 
popular de la pastoreta atacada pel 
llop.  



 

 
 
Però el registre d’òbits de la 
parròquia ens explica la mort d’una 
dona, a l’any 1878, per l’explosió 
d’una barrinada que s’utilitzava per 
estellar soques d’aulines grosses. 
Retornats al camí carener, aquest 
mandreja força planer fins que amb 
un darrer bufet assolim l’emboscat 
turó dels Vells (559 m) o 
senzillament, com diu la gent gran el 
turó més Alt, sostre de la caminada. 

Iniciem la davallada cap el collet de 
Canyelles. Al cap de quatre minuts 
la fangosa bassa de les Bruixes, 
ormalment plena ja que a part de la 
de la pluja diuen que hi brolla aigua 
per sota terra, ens fa entrar a 
l’esbatanat pla de les Bruixes. 
Aquests espais enmig del bosc, 
erms i sense vegetació, els cridaven 
tant l’atenció als nostres besavis 
que els solien relacionar amb les 
forces màgiques. El nostre país està 
farcit de plans i places de les 
Bruixes. Després de creuar-lo 
tornem a entrar a dins de bosc. El 
camí fins al collet és agradable de 
fer, no té gaire pendent, planeja 
força i és un descans per a les 
cames. 
El collet de Canyelles és força obert 
i és on retrobem les marques 
grogues de la xarxa d’Itinerannia. La 
baga és ombrada i sense cap vista, 
però ens ho compensa la bona 
panoràmica que tenim per migdia. 
Les muntanyes es perfilen a l’horitzó 
des de l’ermita de Sant Patllari fins 
al Puigsallança. 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

Baixem per bon camí de matxo cap 
al solei, seguint les marques 
grogues. Uns vuit minuts avall 
trepitgem les pedres Moledores. 
Uns quatre graons de pedra, baixets 
i afinats, eren utilitzats per esmolar 
l’eina i el ganivet, aprofitant el temps 
d’una petita parada per recuperar 
l’alè. I és que no tothom tenia 
burreta o cavall, i pujar del Torn 
amb un sac de farina o de queviures 
a l’esquena no devia ser pas fàcil. 
No gaire més avall, enmig d’un rodal 
de pins remarcables i al capdavall 
d’un serradet el camí es bifurca. El 
que continua recte i que després 
baixa sobtadament per uns estreps 
rocosos (per on van els senyals 
groc) només permet anar-hi a peu. 
El de la dreta és el camí dels 
Burros, que baixa fent diverses 
llaçades i era utilitzat per passar-hi 
amb els animals de càrrega, fos 
matxo, burreta o cavall. 
Baixarem doncs, pel camí dels 
Burros més suau que l’altre, llaçada 
rere llaçada. Estava un xic aperduat 
però recentment veïns de Mieres i 
del Torn l’han recuperat i a part, les 
cames ens ho agrairan. Ja força 
avall deixem a la dreta una sendera 
que ens conduiria cap al molí de 
Gibert. Al moment creuem una 
torrentera, planegem una curta 
estona i entrem a l’Olivet, on 

passem per damunt de les 
amagades runes de Can Frigola 
d’en Fàbrega, ja molt tapades per la 
vegetació. Embranquem amb el 
camí d’anar a peu i baixem 
decididament. Creuem un ample 
camí de terra. A la dreta s’estén 
l’allargada horta d’en Casagrossa i, 
per l’esquerra, deixem que marxin 
les marques grogues a creuar la 
torrentera dels Estrigassos. Creuem 
el canal del molí de Can Fàbrega. 
Poques passes aigües amunt del 
canal encara és visible el rentador 
d’en Casagrossa. Entrem a una 
arbreda a prop del  Ser, la creuem 
pel mig entre el canal i el riu, seguint 
camins fets pel senglar. Afluïm a 
l’únic pont per on poden creuar en 
sec els vehicles els dies que les 
aigües baixen grosses. Sense 
creuar el pont anem cap a 
l’esquerra i en poc més de dos 
minuts encalcem una carretereta 
enquitranada. És l’arrencada de la 
pista del collet de la Creu Montner. 
Anem avall, passem per davant de 
l’harmoniós conjunt del molí d’en 
Fàbrega poc abans de creuar el 
Ser. Un minut de pujada i som altre 
cop a la plaça Major del Torn, on 
hem començat aquesta passejada 
matinal. 
 
Joan de la Iera 

 



El Pujolet i el barri de Sant Pere 
 
A les revistes dels anys 2009 i 2011 
es van publicar, respectivament, els 
noms de les cases del carrer Can 
Caló i dels barris de la Cellera i de 
la Romeria. Aquest any parlarem de 
les cases del Pujolet i del barri de 
Sant Pere. 
Les cases del barri de Sant Pere 
abracen els voltants de l’església 
parroquial i aquest està fitat pels 
vials del camí de Finestres, la 
carretera d’Olot i el camí de la 
Riera, paral·lel al Merdençà, de 
recent construcció (per allà els anys 
seixanta del segle passat). 
El Pujolet està format per les cases 
arrenglerades al llarg d’un únic 
camí, que ara ja en podríem dir 
carrer, després que s’hagi urbanitzat 
i preparat per acollir una desena de 
cases noves.  
Si comencem pel cap de baix, a 
tocar la riera, i anem pujant trobem: 
Can Sidera (1), dues generacions 

de contractants o procuradors de 
boscos i traginers; Cal Sastre (2), 
on hi vivia en Manel que feia de 
sastre fins pocs anys després de la 
guerra civil; Can Coll (3); Can 
Camprubí (4) i Can Llensa (5), que 
tanca aquesta filera de cases, on hi 
havia viscut en Jaume, el pare dels 
estadants actuals, que esquilava 
matxos, cavalls i burros. 
Si pugem pel costat de migdia no 
trobem cap casa fins cap al 
capdamunt del carrer: Can Pedro 
(6), era gallec i d’ofici picapedrer (hi 
entenia força en com s’havien de 
posar els pilars dels ponts, per tal 
que els aiguats no els tiressin a 
terra); Can Teiant (7), (el nom prové 
dels estadants de Can Teiant, del 
barri de Sant Pere, quan es van 
canviar a aquesta casa), on s’hi 
havia estat en Met Pujolet, persona 
força popular en el poble; i Cal 
Fusteric (8). 

 

 
 
 

Si anem pel camí de Finestres 
baixant cap la carretera d’Olot, pel 
carrer Sant Pere, la primera casa 
que trobem és la Rectoria (9), on 
fins cap a la dècada dels 70 s’hi 
allotjava el rector de Mieres. 
Actualment està força deteriorada; 

Cal Campaner (10), també 
propietat de l’església, on s’hi 
allotjaven els campaners que 
compaginaven la feina del toc de 
campana amb la de pagès (els 
darrers estadants foren la Pepa de  



Pinsac i en Manel Campaner); Can 
Coll (11), en Pere va ser el darrer 
carter de Mieres que residia en el 
poble (amb la Teresa, la seva dona, 
també embalcaven  cadires, un ofici 
que s’ha anat perdent amb els 
anys); Can Ponsa (12); Can 
Carrera (13); Can Plansamata (14), 
(abans per un temps s’havia dit Can 
Pere Claui), on hi vivia la Maria 
Campanera, que fins fa pocs anys 
era l’encarregada dels tocs de 
campana. Fent cantonada amb el 
carrer de l’Església hi ha Can 
Melitrau (15) o Can Trau, que tenia 
dues estades: la de dalt en deien 
Can Caçagranes (hi vivien dues 
germanes que recollien granes, 
herbes i plantes per a vendre a les 
farmàcies), i a baix en Xintu, un 
home gros que anava sempre amb 
faixa i una gorra de vellut, hi tenia 
un bar o petit hostal; Can Ferriol 
(16) és la darrera casa d’aquest 
costat del carrer. Si el fem de 
pujada per retornar al carrer Sant 
Pere tenim Can Teiant (17), que 
durant anys va estar deshabitada i 
eren les quadres de Can Nofre; la 
següent és Can Nofre (18), que té 

una façana ja al carrer Sant Pere; 
continuant per aquest carrer avall hi 
ha Can Costabella (19), una 
senyora casa amb dues estades: 
Costabella, la casa dels amos i 
Can Jan Petit, on durant anys hi 
vivia en Víctor, que d’ofici arreglava 
els sarrions estripats. 
Per davant de Costabella s’aixeca el 
voluminós edifici de l’església 
parroquial de Sant Pere, que 
presideix aquest veïnat. A part de 
l’església tenim l’annex on s’hi feia 
teatre des d’abans de la guerra civil 
i que era conegut com 
l’Empatronat (20), l’actual Centre 
Cívic. 
Si seguim baixant pel carrer Sant 
Pere, després de Costabella  
trobem Ca la Rosa (21), un xic 
apartada cap el torrent; Can 
Teixidor (22), on hi ha dues 
estades: Cal Mestre, on hi vivia el 
mestre del poble fins cap allà els 
anys 50  i Can Quim Ciego, on hi 
vivia en Quim que era cec, 
actualment Can Sidro Ponsa; Ca 
les Hermanes (23), on hi vivien 
unes monges que van fer d’escola 
fins a finals dels 50. 

 
 

 
 
 

Quan la casa la va comprar el 
metge de Mieres, en Verdaguer, la 
va restaurar i la va reconvertir en 
restaurant, l’actual Puigsallança (el 

nom prové d’una propietat del 
metge situada a la serra de 



Finestres, a prop del puig més alt de 
la serra, el Puigsallança. El 
restaurant ha passat per diverses 
mans, les d’en Jaume Llensa de 
Can Penats, l’Isidre i la Maria de 
Can Roqué del Torn, una gent de 
l’Empordà, en Xicu Zona i, 
finalment, els actuals que regenten 
el local, la Dolors i en Jordi. 
Si continuem baixant pel carrer 
trobem Can Jupa (24) i, finalment, 
Can Met (25), que era botiga de 
queviures (el negoci també ha 
passat per diverses mans: la Teresa 
Met, la Pilar i en Tòfol de Can Nofre 
que van comprar el local,  en Tanet, 

una gent de Cornellà, que van 
començar a fer de restaurant, en 
Jaume de Ca la Marianna, i fins que 
a l’any 1992, la Fina i en Pere, van 
comprar el local i el continuen 
gestionant fins avui dia. 
 
Joan de la Iera 
 
 
Aquest recull no s’hauria pogut fer 
sense les informacions facilitades per la 
gent gran del poble, sobretot d’en Quin 
Nin, d’en Xicu Zona i d’en Sidro Ponsa. 
 
 

 

      
 
Els marges de Mieres (4) 
 
 
Quin regirar de pedres! Quina 
manera de dur pedrotes amunt i 
avall!  I no pas sense solta ni volta, 
totes tenien un determini molt 
pensat. A Mieres, poques pedres 
van perdre la virginitat pel toc 
d’eina. 
Sembla que aquí no patissin gaire 
por, com si no els hagués calgut 
defensar-se. La gent de Mieres no 
va haver de picar gaire pedra per 
defensar-se. No tenim ni castells, ni 
muralles, ni torres de guaita ni de 
defensa, ni merlets ni portes 
fortificades. Per aquí no hi passaren 
ni els moros ni els pirates i, més 
enrere, romans i germànics van 
avorrir les garrotxes de Finestres 
per aïllades i austeres, seques pels 
serrats, fangoses i llotoses pels 
fondals. Es una terra que donava 
poca cosa per tanta gent de fora. 
D’aquí ve, que coi!, que n’hi ha molt 
poques de pedres treballades a 
Mieres. A pagès encara trobem 
algun brancal, alguna finestra, 
alguna llinda de porta, alguna porta 

forana amb dovelles a tot vol, tot 
plegat no gran cosa. 
 

 
 
A tall d’això, ja és curiós que dalt la 
plaça de la Cellera, al cantó més a 
l’esquerra de ponent, hi ha una 
finestra amb una llinda que hi diu 
15... i escaig. Collons! Suposant que 
no sigui una falsificació, o bé el paio 
la va rampinyar d’una casa 
espatllada, o la va comprar a algú 
que en necessitava els quartos, o 
vés a saber què. Però essent veritat 
el que hi diu és la pedra datada de 
Mieres que va perdre la virginitat fa 
més temps. 



El poble s’aguanta i sembla estrany 
perquè no se li veuen grans pedres 
nobles que el sustentin, ni tan sols a 
les esglésies que semblen fetes 
aprofitant un batibull de rocs de 
totes menes. 
Per sort, gràcies a tot això, Mieres 
és a la cua del medievalisme 
d’atracció. Peratallada, Ullastret, 
Santa Pau, Besalú i, més cap a 
ponent, capitals com les Borges 
Blanques, Montblanc, etc. són més 
medievals cada any que passa. 
Poblets més petits, cada cop 
medievalegen més. A Mieres, tot i 
ser tan medieval com el qui més, 
això no passa, i no li passa perquè 
l’arquitectura no ens convida gens al 
somni de caràcter històric, ens hi 

hem d’esforçar molt per veure un 
parament estètic o defensiu 
medievaloide. Pel que fa a aquestes 
incursions en la melancolia 
medieval, Mieres ha quedat al 
marge d’aquests mercats medievals 
moderns que evoquen la figura del 
pessebre vivent a tota època de 
l’any i fan les delícies de propis i 
forans. 
Mieres té una història medieval, i 
també antiga i moderna 
carregadíssima, però també sembla 
que tot respongui al lema del 
sometent: pau, pau i sempre pau. 
 
Manel de la Muntada 
 

 

 
 
 

 

TEULERIA DELS SAIOLS 
 
Iniciem la caminada en un indret 
força conegut: Pedres Picades. 
Aquest collet, situat a l’extrem de 
llevant de la serra de Finestres, 
connecta els nuclis de població de 
Mieres i de Sant Aniol de Finestres. 
Ens encaminem cap a l’oest, 
direcció els Tres Camins o coll de la 
Palomera, pel camí carrossable que 
ens aproparia al santuari de 
Finestres, però al cap de poca 
estona i després d’obviar un primer 
trencant, un xic embardissat, 
trenquem a l’esquerra per una pista 
que ens durà als Saiols. 
Caminem pel solei. Creuem un 
primer torrent, el rec de Puig Cabrer 
que més avall pren el nom de rec de 
la Rovira, i flanquegem el Puig 

Cabrer. Després traspassem el 
torrent de Fontcalenta i flanquegem 
el Serrador, un turó allargassat que 
havia estat cultivat, i la Cresta, el 
seu extrem ponentí que penja 
damunt de la casa dels Saiols. 
Deixem el bosc i entrem en un espai 
obert, amb camps i d’una bellesa 
acollidora i sentimental: és el Pla 
Gran dels Saiols. 
A la nostra esquerra tenim la Triola, 
un primer quintà molt tapat per les 
bardisses, a continuació s’aixeca el 
turó de la Bassa. Si entrem en el pla 
Gran, direcció migdia-ponent, 
trobem la bassa dels Saiols, de la 
qual l’aigua resisteix a marxar. Al 
seu costat hi ha la Teuleria dels 
Saiols.  
No queda record viu del seu 
funcionament, però l’estructura de la  



construcció no està molt malmesa. 
El pis de baix o cendrera, on s’hi 
feia el foc conserva les dues boques 
del forn i el sostre intactes. El sostre 
de cada forn (n’hi ha dos separats 
per una paret de pedra) està 
sostingut per uns cinc arcs. Entre 
els arcs hi ha una separació d’uns 
30 cm, que es on hi ha els forats 
(entre 3 o 4 en cada separació ) per 
on passa l’escalfor i la flama al pis 
de dalt on es posen les peces de 
fang per coure. 
 

 
 
 

 

 
 
Ens explica Ernest Costa que en 
algunes localitats del país s’havien 
fet grans quantitats de teules i 
rajols. Seria el cas d’Elda, de la Vall 
d’Uixó o de Sant Cugat del Vallès. 
Si bé aquesta activitat a gran escala 
concernia a les bòbiles, a tots els 
indrets hi havia rajoleries, rajolars, 
teuleres o teuleries, tant se val, que 
solien fer una producció modesta 
que atenia la demanda de la 
redolada. Ara que les muntanyes 

s’han buidat de dalt a baix els 
teulers es moririen de gana, però 
només cinquanta anys enrere tenien 
sentit: tant, que alguns d’ells 
deixaven el seu poble i se n’anaven 
a fer campanyes en llocs més o 
menys allunyats. Recordem d’algun 
professional de les ribes de l’Ebre 
que es desplaçava a Alfara de 
Carles, o d’algun d’Ogern que havia 
anat a la prepirinenca capçalera del 
Rialb. 
És clar que les terreres, l’aigua o el 
combustible en forma de bosc o 
garriga eren indispensables per 
aquestes indústries. Però els 
elements més emblemàtics eren els 
forns, unes construccions com la 
que descobrirem a la muntanya de 
Finestres. 
A la part inferior es disposa el forn 
pròpiament dit, també anomenat de 
manera escaient, cendrera. Al seu 
damunt, els arcs que aguanten tota 
la construcció i l’engraellat on es 
posaven les peces a coure. A partir 
d’aquí poseu-hi els coneixements 
dels teulers per saber fer navegar 
adientment un foc que calia 
mantenir durant moltes hores. 
Després, un procés de refredament 
encara més llarg a fi que la cuita 
arribés a bon port. En parlarem 
sobre el terreny. També discernirem 
entre elements constructius com la 
tova, la tàpia, la pedra, la llosa o la 
teula. I farem alguns apunts sobre 
els pous de glaç i neu, una altra 
indústria muntanyenca arrelada a 
mig món. 
De la bassa en avall es despenja el 
quintà de la Bassa, que s’acaba en 
el camp del Padró. Més a la dreta, i 
per damunt de la bassa, tenim el 
turó de la Cavalleria o els Perers. 
En el caient bac del turó hi ha els 
castanyers dels Saiols que 
ressegueixen el quintà de la 
Castanyeda, ja als peus de la gran 
casa pairal dels Saiols, avui dia 
força enrunada i mig tapada per la 
vegetació.  
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      Vista des de dalt  
      de l’engraellat 
 
 
 
 
  
 
En el caient bac del turó hi ha els 
castanyers dels Saiols que 
ressegueixen el quintà de la 
Castanyeda, ja als peus de la gran 
casa pairal dels Saiols, avui dia 
força enrunada i mig tapada per la 
vegetació. Els Saiols havia estat 
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 en el santuari de 
Finestres.Si aixequem més la vista i 
mirem les muntanyes properes, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 direcció llevant tenim més proper el 
puig de 
Capell per damunt del collet de 
Bastarra; el segueixen, resseguint la 
carena que marxa cap a sol ixent, el 
Llebrera, el Moner i, entremig d’ells 
dos i al darrera, Puig Sou, que 
suporta les antenes de 
comunicacions. Més enllà ressalta 
el cingle de Golany. Discretament 
treu el nas el Comaestremer (sostre 
comarcal del Pla de l’Estany) i, a 
continuació, Puig ses Arques tanca 
l’horitzó. 
 Si ens encarem cap al nord i 
avancem cap a ponent el panorama 
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 es prou atractiu: destaca el turó del 
Castell, a mig aire el santuari de 
Finestres i, a la seva esquerra, 
s’aixeca Puigsallança, màxima 
altitud de la serra de Finestres. Més 
cap a ponent són ben visibles el 
cingle de Can Barretina i per sota 
seu els cingles de Costabella. 
 
Marxem d’aquest bonic espai per 
una pistota que ens enfila cap al 
caire i ens fa passar per la vessant 
ponentina del Serrador. Arribats a la 
pista, per anar en vehicle cap a Sant 
Aniol de Finestres, tenim a la nostra 
dreta quatre pedres com a únic 
testimoni de la casa del Serrador.  
Continuem pujant per la pista, 
passant pel lloset de l’Aulina 
Rodona, fins arribar al caire. Tenim 
l’Aulina Rodona al nostre costat. 
Davant nostre, per la baga, es 
despenja el camí del baixant del 
Faig. Era una manera ràpida de fer 
via cap a Mieres. Passaven pel 
Trepador, un significatiu roc en 
forma de cadira. Nosaltres, de 
moment, continuem per la pista fins 
a la Talaia, on a partir de la base 
d’uns murets s’ha anat aixecant en 
diverses etapes la construcció 

actual. Murs d’origen incert, ja que 
quan a la dècada dels setanta es va 
excavar el jaciment ibèric de la 
Palomera, aquí només es va trobar 
una moneda del temps de la 
dominació romana. Pels estadants 
de les cases properes aquests 
enderrocs eren coneguts per la 
Casa Espatllada. Tenim una bona 
vista de l’olla de Mieres (segons 
Josep Pla), de la muntanya del Mont 
i de Canigó. 
 
Desfem camí per la pista i retornem 
a l’Aulina Rodona. Aquí deixem la 
pista i continuem pel caire, pel camí 
vell. Primer passem per les Jaces i 
després per sota del Mirador. 
Aquest petit greny de roca 
actualment ha perdut la funció que li 
donà nom, els arbres li han tret tota 
la visibilitat que tenia quan es 
treballava el bosc, i se’l tenia a ratlla 
fent escorxa i carbó. Ara ja sempre 
de baixada en poca estona 
retornem a Pedres Picades on hem 
deixat els vehicles. 
 
Joan de la Iera 
 

 
 

     
 

Pla de recuperació del cranc de 
riu (Austropotamobius pallipes) a 
la Garrotxa. 
 
El cranc de riu és un crustaci 
decàpode de la família dels 
astàcids. Habita en rius i torrents 
d’aigües ben oxigenades, clares i 
ràpides. És omnívor i d’hàbits, 
fonamentalment, crepusculars i 
nocturns. 
El cranc de riu era una espècie 
habitual i abundant a la major part 
dels rius del nostre país fins a finals 

dels anys 70, en que va haver-hi 
una gran expansió del cranc roig. 
Degut a la presència d’aquest cranc 
al·lòcton es va produir l’epizoòtia 
fúngica de l’afanomicosi que va 
provocar la desaparició de la major 
part de les poblacions del cranc 
autòcton. 
La funció del cranc de riu com a 
crustaci de fons consumidor de 
detritus orgànics, fa que la seva 
absència provoqui en els rius un 
augment de la matèria orgànica i del 
procés d’eutrofització amb 



disminució de l’oxigen dissolt i, per 
tant una alteració substancial de les 
condicions ecològiques de l’hàbitat. 
L’afanomicosi és una malaltia 
causada per Aphanomyces astaci, 
un fong importat d’Amèrica 
juntament amb els crancs que des 
del segle XIX s’han anat introduint a 
Europa, els quals són resistents a la 
malura. A Catalunya, l’afanomicosi 
la portà, a finals dels anys 70, el 
cranc roig americà, Procambarus 
clarkii, espècie de Lousiana que 
s’ha estès pels cursos baixos i 
mitjos del nostre país. Més tard 
també arribà el cranc senyal, 
Pacifastacus lenisculus. 
La malaltia es transmet per les 
zoòspores produïdes en gran 
nombre des dels crancs portadors. 
Peixos, aparells de pesca i animals 
aquàtics també actuen de 
transmissors. Es tracta d’una 
epizoòtia fulminant que no deixa 
supervivents. Després de la 
mortalitat, sense hostes, el fong no 
pot romandre actiu i les aigües 
queden netes d’espores. 
En els crancs, els primers 
símptomes apareixen una o dues 
setmanes després de la 
contaminació: Estan molt actius a 
ple dia, drets com si anessin en 
xancles, surten de l’aigua i mostren 
un comportament anòmal i un 
debilitament progressiu, fins a la 
mort, en un termini de 18-21 dies, 
del 100% de la població. I ens 
trobarem amb la imatge dantesca 
de milers de cossos apilonats vora 
l’aigua... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemplars morts per afanomicosi 
 
Des de l’any 2005 fins ara, s’aplica 
el Pla de recuperació, aquest 
consta de : 
 
SEGUIMENT DE POBLACIONS 
 
Censar  i controlar les poblacions de 
cranc de riu, per tal de saber el seu 
estat actual de conservació.  
Es realitzen dos tipus de mostrejos: 
Diürns, per poder localitzar noves 
poblacions, i censos nocturns per 
valorar l’estat de la població. 
 
EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 
Divulgar i sensibilitzar sobre el risc 
d’extinció del cranc de riu. 
 
CONTROL CRANC ROIG  
 
Evitar la invasió i expansió de les 
espècies al·lòctones. 
NUCLI REPRODUCTOR 
 
Disposar d’un reservori genètic de 
les diferents poblacions. 
Proporcionar crancs joves per les 
repoblacions. 
Possibilitar línies d’investigació 
aplicades a la gestió. 
Estudiar la incidència de malures 
infeccioses i el seu control 
 
Fina Torres de Cal Sastre 
 

 



APRENENT CADA DIA DELS 
ALTRES... A CONVIURE EN PAU 
 
L’altre dia una amiga m’explicava 
una cosa que em va fer pensar. Ella 
estava a Sao Paulo, al Brasil, amb 
un grup d’amigues. Estaven en un 
viatge de feina, de cooperació 
internacional. Tot el grup eren 
dones compromeses en la millora 
del món, incansables defensores del 
civisme, de tenir cura de la natura i 
de l’entorn, sensibles, en fi, a tot allò 
que millora la vida de les persones i 
la seva convivència. Anaven 
comentant les necessitats que eren 
patents al carrer, tot ple de brutícia i 
de coses per terra mentre la gent 
passava, anava i venia, reia o 
cantava. Estaven prop d’unes 
“favelas”. 
 
Una de les persones del grup 
portava una beguda en llauna que 
anava prenent per calmar la set i, en  
acabar-la, buscava una paperera 
per a llençar-la. 
La companya del grup que era d’allà 
li va dir amb determinació: “Llença-
la a terra!”. La meva amiga, 
escandalitzada, va respondre: “No!. 
Ja trobaré una paperera.” Tota 
disposta a esperar per fer les coses 
“ben fetes”. 
 
L’ordre de llençar-la a terra li ho van 
repetir dos o tres cops, fins que 
cansada, la companya brasilera, 
mirant-la fixament als ulls li va dir 
molt seriosa: “Si el que vols és 
ajudar, llença-la a terra!”. Hi ha gent 
que viu d’això. Els donaràs feina i 
els ajudaràs perquè puguin treballar 
i guanyar diners. La meva amiga, 
una mica avergonyida, ho va 
comprendre i així ho va fer. 
 
Aquesta anècdota em va fer rumiar 
sobre el nostre funcionament. 
Moltes vegades pensem que ho 
sabem tot o que el que nosaltres 
pensem o fem és el millor. No 
preguntem. Afirmem. No tenim 

curiositat per l’altre i pel que creu o 
sent que necessita. Tenim la 
certesa (ben ignorant) de com són i 
com han de ser les coses. Tal i com 
nosaltres les veiem. Perquè 
nosaltres creiem... “que ho sabem 
tot”. 
 
Això també els passa a alguns que 
van a “ajudar” al tercer món, que 
pretenen imposar allò que creuen 
que els “altres” necessiten. A la 
història, tenim ple de referències 
d’aquestes, d’anar a “evangelitzar” i 
jutjar malament els altres costums, 
pretenent canviar-los. I també passa 
a la vida professional quan es fan 
projectes des d’un plantejament de 
“jo sé el que vostè necessita”. I 
també passa a la vida quotidiana 
sobretot quan el lloc és petit, per 
exemple, un poble.  
 
És una necessitat ancestral de 
crear-nos  els nostres propis espais 
de seguretat, de confort personal, 
on les coses ens siguin clares i 
conegudes. On ens hi sentim bé. 
Tot i oblidant que els altres, sí que 
importen. Que per diferents que 
siguem, tots som persones 
completes, amb recursos i valuoses. 
Que no hi ha blanc o negre. Que el 
que està bé o malament, depèn de 
les circumstàncies i les persones. 
Que el que ajuda és precisament 
mirar l’altre amb respecte i ganes 
d’aprendre allò que sap i nosaltres 
no sabem encara. Que adaptar-se 
és demostrar una qualitat màxima 
d’intel·ligència. 
 
Respectar les diferències, entrar de 
manera valenta en els costums dels 
llocs, incloure totes les maneres de 
fer, pensar i sentir. Preguntar en lloc 
d’afirmar. Respectar i acceptar. 
Deixar de parlar de “nosaltres i  
d’ells”, perquè aquestes posicions 
canvien segons estiguem aquí o 
allà. En definitiva, conviure en pau i 
aprendre els uns dels altres. Sembla 
que és un repte que tenim davant i 



en el qual hi hem de treballar 
fermament si volem que el món 
sigui millor i aportar-hi alguna cosa 
de bo. 
 
Aquest estiu he estat a Mieres, un 
preciós poble que comparteix 
característiques dels indrets on hi 
ha poca gent i tothom es coneix. 
Idíl·lic i, al mateix temps sorprenent, 
almenys per a mi. És un lloc on et 
trobes persones càlides i obertes a 
acollir als de “Can Fanga”, no sense 
recordar-nos amb un somriure de 
cantó “que no sabem res de res del 
camp” (I va... i tenen raó!).  
 
N’hi ha que et veuen i et diuen: “Et 
porto uns tomàquets!” Deliciosos 
per cert. Hi ha qui no coneixes i no 
saps si algun dia coneixeràs. Hi ha 
gent que et somriu fàcilment, altres 
amb qui pots riure i fer gresca; n’hi 
ha que estan sempre seriosos com 
si no fessin mai vacances i altres, 
entranyables, sempre disposats a 
“donar una mà”.  
 
Per la Festa Major, s’han posat 
d’acord i han aconseguit tots junts, o 
molts d’ells, tant els de “fora” com 
els de “dins”, treballar plegats 

perquè el poble “es posi guapo” i 
celebrar els bons resultats plegats. 
Llàstima que jo no hi vaig poder 
anar. A la propera m’hi apunto! Em 
va semblar una iniciativa 
innovadora, inclusiva, magnífica. 
Cadascú organitzava i feia allò en el 
qual era bo/bona. Amb materials 
reciclats van fer autèntiques 
artesanies i els carrers van quedar 
preciosos. I suposo que la Festa 
Major va ser tot un èxit o això és el 
que els vaig desitjar internament jo. 
Les meves felicitacions per tots i 
totes!!! 
 
Sembla que Mieres ja és un poble 
dels denominats “en transició” cap a 
una altra manera de fer i actuar... 
Però això es un altre tema que 
potser encetarem un altre dia. 
 
Que tingueu una molt bona entrada 
de tardor, els “d’aquí” i els “d’allà”! 
 
Gloria Novel i Martí. Directora de 
l’Observatori de Mediació de la 
Universitat de Barcelona. 
Contacte: gnovel@ub.edu 

 
 

 

         
 
Meteomieres 
 
 TEMPERATURA I PLUVIOMETRIA 
2011 SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 
Màxima dies 9, 10, 11: 33ºC dia 12: 33.5ºC dia 1: 24ºC dia 1: 20ºC 
Mínima dies 19 i 20: 6.5ºC dia 22: 1ºC dia 27: -0.5ºC dia 26: -4.5ºC 
Pluja 84.2 mm 150 mm 285.4 mm 0.4 mm 
 
2012 GENER FEBRER MARÇ ABRIL 
Màxima dia 1: 19.5ºC dia 26: 25ºC dia 30: 26.5ºC dia 26: 26ºC 
Mínima dia 15: -6ºC dies 12 i 13: -11ºC dies 7 i 10: -4.5ºC dia 17: -3ºC 
Pluja 25.6 mm 0.5 mm 70.8 mm 38.1 mm 
 MAIG JUNY JULIOL AGOST 
Màxima dia 12: 30.5ºC dia 28: 36.5ºC dia 18: 37.5ºC dia 21: 40.5ºC 
Mínima dia 1: 1ºC dia 21: 9ºC dia 27: 11ºC dia 31: 9.5ºC 
Pluja 106.3 mm 44.7 mm 20.9 mm 44.9 mm 
*Aquestes dades han estat validades pel Servei Meteorològic de Catalunya i per l’Agencia estatal de Meteorologia. 



Dos esdeveniments 
meteorològics destacables durant 
aquest any a Mieres 
 
Hivern: La primera quinzena de 
febrer es va produir un descens de 
la temperatura de forma sobtada, 
per l’entrada d’aire siberià que va fer 
que les temperatures es 
mantinguessin per sota de les 
mitjanes climàtiques en aquesta 
època de l’any. Durant aquest 
episodi vàrem arribar a -11ºC en els 
dies 12 i 13 de febrer. 
A Mieres el fred encara hi va ser fins 
el dia 23 i després la temperatura es 
va anar normalitzant. 
 
Estiu: A l’agost vàrem tenir dues 
onades de calor amb l’entrada d’aire 
calent provinent del Sàhara. 
La segona onada  va ser 
especialment forta amb 
temperatures que arribaren als 
40.5ºC el dia 21, els 40ºC el dia 22. 
A més s’hi va afegir vent de força 5, 
encara augmentava més la 
sensació de calor. 
 
Any pluviomètric:      L’any 
pluviomètric a Mieres ens ha deixat 
“només” 871.8 mm. Aquesta és la 
precipitació recollida de l’1 de 
setembre del 2011 al 31 d’agost del 
2012.  
Si ho comparem amb l’anterior any 
pluviomètric , en aquest any la 
pluviometria va ser de 1036.7 mm, 
veurem que la reducció és del 36% 
menys de pluja. 
Aquesta reducció ha estat 
especialment significativa en els 
darrers quatre mesos de l’any on 
només s’ha enregistrat 216.8 mm. 
 No es donava una situació així, des 
de l’any pluviomètric 2004-2005. 
L’octubre i el novembre són 
històricament els mesos més 

plujosos de l’any a les nostres 
contrades. Al 2010 van caure 220 
mm en 15 dies de precipitació i al 
2011, 435mm en 21 dies de 
precipitació.  
Esperem que aquest any no sigui 
una excepció i les tan esperades 
pluges arribin sobretot per els 
boletaires que ja frisen per agafar el 
cistell i anar cap a bosc. 
Aquesta baixa pluviometria 
associada a la calor d’aquest estiu,  
ha provocat alguns canvis en el 
paisatge de Mieres i el seu entorn. 
Com heu pogut observar hi ha 
franges d’aulines que han quedat 
totalment seques, això és degut a 
que la base radicular on es 
sustenten aquests arbres és poc 
profunda degut a que la primera 
capa de terra ha quedat eixuta fent 
que els arbres tinguin molt poca 
humitat i acabin assecant-se i 
morint. En canvi, els que tenen més 
terra sota seu han pogut viure. 
L’aulina és un arbre que pot arribar 
a desenvolupar arrels de fins a 70 
metres per arribar a trobar l’aigua de 
les capes freàtiques. 
Un altre efecte d’aquesta sequera la 
trobem a les fonts del pobles i als 
recs que han quedat eixuts durant 
aquestes darreres setmanes.  
Can Salavia raja com un porró, la 
font de la Cellera, de Sant Pere i la 
Pomareda són pràcticament eixutes. 
Al barri de Ruïtlles el pou ha dit prou 
i s’hi han hagut de fer arribar cubes 
amb aigua potable. 
Finalment també podem veure 
l’efecte de la sequera en els nostres 
camps, on  aquest estiu hi ha 
crescut menys menjar pel bestiar ja 
que a les plantes els ha costat molt 
més créixer. 
 
Xavier Gallofré 
Observador XOM i AEMET 
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