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El canvi

L’arbre sempre està canviant. El que veiem avui ja demà serà diferent. Encara que lenta, inclús la vella aulina 
Rodona del puig de Capell cada any es transforma. Els llits dels rius tampoc no són immutables; al cap d’uns 
anys, de segles, l’aigua baixa per llocs diferents. Els rierencs i la sorra es belluguen, les vores es modifiquen. El 
riu és ben viu, un personatge centenari, mil·lenari. El paisatge de les muntanyes properes no és el mateix del de 
fa cent anys. Els boscos mai tenen el mateix nombre de pins, d’aulines o de roures, sempre és diferent. Costa 
d’imaginar-se com n’estaven de pelats, els turons i les serres,  per l’explotació del carbó, veient ara la densitat de 
vegetació que els cobreix.

I el paisatge urbà també es transforma, canvia amb el pas dels anys. Les baranes del pont de l’entrada del poble 
eren de pedra i ara són metàl·liques, a les vores del Merdançà no hi creixien els arbres i els xiprers petits del 
costat de l’església ara s’enfilen per damunt del campanar.

Us oferim visualment unes petites mostres dels canvis de la fisonomia urbana i del paisatge del poble en els 
darrers cent anys, fruït de la recopilació de fotografies antigues que està fent el Centre d’Estudis Mierencs. 

I de bracet dels canvis físics, palpables, del poble, també canvia la gent, les persones que hi viuen.

Nosaltres, igual que els arbres i que els rius, mai som els mateixos, ens modelem amb el pas dels anys, anem 
canviant, gairabé sempre sense adonar-nos. Algunes persones marxen, a vegades a llocs propers i a vegades a 
indrets on mai els podrem seguir. 

Aquest conjunt o pluralitat de persones diverses, transformant-se contínuament, és l’ànima i el motor del nostre 
poble, el que el fa està viu. Millor dit el que ens fa sentir-nos vius.

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): no es permet un ús 
comer cial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de 
les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Editorial
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| Ajuntament de Mieres

Activitats al Centre Civic
Durant tot aquest any s’han portat a terme diferents 
activitats a la sala polivalent del poble. Aquest espai, 
conegut com a Centre Cívic, és actiu i s’hi fan activi-
tats variades per a totes les edats.

Algunes d’aquestes activitats són organitzades per 
diferents persones del poble i d’altres les porta a ter-
me una dinamitzadora comunitària de l’Ajuntament.  
Les temàtiques són diverses i van des de promoció de 
la salut, com ara estiraments o ioga, fins a activitats 
musicals o de dansa.

Unes d’aquestes activitats setmanals que porta a ter-
me l’Ajuntament al Centre Civic són les classes d’in-
formàtica per a principiants, els dilluns de 10h a 12h, 
I també les activitats d’entreteniment, els dimecres a 
la tarda de 4h a 6h.  D’altres que no es porten a terme 
en aquest espai són el parc de salut els dimarts de 9h 
a 10h o el taller de memòria, que es fa a la sala de 
Plens els divendres de 10h a 11h. Tot i que hi ha ac-

tivitats que es repeteixen cada setmana, cal destacar 
que els dimecres a la tarda les activitats han estat ben 
variades. S’ha pogut aprendre a fer coca de llardons, 
s’ha celebrat el dia de la dona amb una pel·licula i un 
dinar, s’ha fet la decoració de la festa major o de l’al-
bre de Nadal, s’ha après a fer peücs de llana, s’ha anat 
d’excursió a la font de Can Salavia o bé s’ha pogut 
jugar als bingos mensuals que s’han portat a terme 
durant aquestes sessions de tarda.

 De cares al 2018 està previst continuar amb aques-
tes activitats i incrementar-ne algunes, com ara les 
sessions de cinema o de cuina, que durant el 2017 
han estat molt ben valorades pels participants i que 
potser no han estat massa nombroses. També cal 
destacar que, tot i que la majoria de participants són 
gent gran, les activitats estan obertes a persones de 
totes les edats. Esperem que tothom en pugui gaudir 
i que les novetats que es presentin per al proper any 
puguin ser ben atractives!

Marta Teixidor
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Aquest any 2017 ha estat un any especialment intere-
sant per als infants del poble. Des del mes de  maig es 
va posar en marxa l’anomentat Consell dels Infants. 
Aquest Consell integrat per nens i nenes de 1r a 6è 
de primària és un òrgan de consulta, però també de 
decisió d’alguns aspectes del poble que fan referència 
a aquestes franges d’edat. Aquest any els nens i les ne-
nes que en formaven part tenien l’encàrrec de propo-
sar i decidir en què es podien invertir uns diners que 
l’Ajuntament els tenia reservats per fer accions per al 
poble. Després de fer tres sessions varen sorgir unes 
40 propostes ben diverses. Algunes tenien a veure 
amb millores dels equipaments, canvis en els parcs 
infantils; d’altres amb activitats de lleure i esport, o 
d’altres amb activitats culturals. 

Un cop destriades aquelles activitats que entraven 
dins el pressupost previst per l’Ajuntament, els mem-
bres del Consell dels Infants varen fer votacions per 
decidir quines es portaven a terme. Un cop fet el re-
compte de vots, 6 representants del Consell ho van 
exposar al Ple de l’Ajuntament perquè es donés el 
vistiplau per part del Consistori. Les propostes que 
s’han portat a terme han estat el “Dia de la Infància” 
on una cinquantena de persones varen gaudir de jocs 
de cucanya i una actuació del Mag Alouette. A més 
s’ha pogut fer una sortida familiar al cinema d’ Olot 
amb més de 40 participants on, tot menjant crispe-
tes, s’ha pogut veure la pel·licula “Coco”. Durant les 
vacances nadalenques s’han fet dues tardes de tallers 
de fusteria, fang i slime amb una vintena d’infants de 
3 a 13 anys. Tot i que aquestes activitats han agafat el 
protagonisme, no cal oblidar que el més important 
de la creació d’aquest Consell dels Infants de Mieres 
va més enllà de les propostes que fan els seus parti-
cipants. 

El fet de fer el mateix procés que fan els adults en 
temes de participació i pressupostos participatius fa 
que tingui el valor afegit d’aprendre i ensenyar als in-
fants actituds de concens i democràcia.

Posem en marxa  
el Consell dels Infants!

Marta Teixidor
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| Amics de la Serra de Finestres

Camins
Una de les finalitats de l’Associació d’Amics de la Se-
rra de Finestres i de l’entorn de Mieres és la preserva-
ció i la recuperació del patrimoni natural de la serra 
de Finestres. I dins d’aquest patrimoni hi ha inclosa la 
xarxa de camins i senders, que ha estat utilitzada pels 
habitants de la zona per desplaçar-se habitualment.

Calia recuperar i conservar aquests camins i senders 
que en els darrers anys s’havien anat perdent degut 
a l’abandonament progressiu de les activitats rama-
deres i bosquetanes. Aquestes activitats tradicionals, 
que originaren l’entramat de camins que trobem en el 
nostre entorn, han cedit pas i protagonisme a l’excur-
sionisme, l’esport i el gaudir de la natura (en totes les 
seves facetes), que actualment són, majoritàriament, 
els incentius que motiven a les persones per anar a 
un espai natural. En general, a part de l’esport, se cer-
ca a la natura uns valors culturals i estètics com ara 
el silenci, la quietud i la contemplació tranquil·la del 
paisatge. Per tant, degut a aquesta demanda social de 
lleure al medi rural i natural, els camins tornen a ser 
necessaris, es tornen a utilitzar.

Hi ha un factor econòmic que està vinculat a aquesta 
necessitat de disposar d’una bona xarxa de senders. 
Mieres disposa de diverses cases de turisme rural, de 
colònies i de centres productors de menjar i d’agri-
cultura ecològica. Poder oferir a aquestes empreses 
una bona xarxa de senders, tal com ja s’ha fet en al-
tres zones del nostre país i principalment d’Europa, 
és ajudar a diversificar la seva oferta. Cal remarcar 
que un cert nombre de llars familiars participen, par-
cial o totalment, de les activitats del sector del turis-
me rural al nostre poble. 

Podríem dir, doncs, que aquests camins rurals, siguin 
camins de bast o de ferradura, senders o corriols, són 

necessaris per poder desenvolupar la demanda social 
en l’àmbit del lleure i del turisme en el medi rural i 
natural. Però degut al poc ús que darrerament se’n 
feia, bastants s’havien perdut o era problemàtic de 
passar-hi pel creixement continuat de les bardisses 
i del sotabosc. Al llarg d’aquests deu anys de vida de 
l’entitat hem fet tasques de neteja i de recuperació 
dels camins de sempre, dels de tota la vida. Al web de 
l’Ajuntament trobareu la descripció de deu itineraris 
que formen la xarxa de senders de Mieres.

A part de recuperar-los, s’han senyalitzat per tal 
d’afavorir i potenciar el seu ús. A més dels camins, 
s’han anat senyalitzant altres llocs remarcables com 
ara fonts, colls, torrents... A dia d’avui tenim posats 
més de dos-cents rètols per la serra de Finestres i per 
d’altres espais propers a la vall de Mieres. 

Camí de la Lleixa o de l’Aplec
Aquest va ser un dels primers camins que es va recu-
perar i netejar seguint les indicacions donades per la 
Teresa de Raspat. Era el camí habitual que agafava la 
gent de  Mieres per anar a l’aplec de Finestres.

Comença en el coll de la Palomera, passa per damunt 
del Portell i canvia de vessant. Ressegueix per baix els 
tres turons anteriors al del Castell de Finestres: turó 
de Més Enllà, turó del Mig i turó de la Barbacana. A 
continuació salva el cingle de sota el Santuari per una 
lleixa (la que li dóna nom), a la qual hem posat unes 
cadenes com a passamà per a més seguretat, i acaba 
de pujar al conjunt d’edificis que formen el santuari 
de Finestres. Hi passa l’itinerari núm. 5.

Camí de les Pedres dels Mocadors 
Era part de l’antic camí que comunicava el coll de la 
Palomera amb el collet de Pedres Picades. Actual-

Joan Pontacq
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ment hi passa la ruta núm. 8, senyalitzada amb mar-
ques de pintura groga, ja que també forma part dels 
senders d’Itinerannia. El nom prové que a mig camí 
hi ha un aflorament rocallós de formes geomètriques 

pentagonals que semblen el mocador que antiga-
ment els homes es posaven a la butxaca exterior de 
l’americana quan volien anar ben mudats.

Camí del Pujant Nou
Camí que estava ben abandonat i que enllaça la font 
del Cànem, de raig continu tot l’any, amb la serra de 
la Bassa, per anar fins a la casa de Raspat. És un bonic 
camí, frondós i bac, on trobem, com el seu nom ens 
indica, un dels pocs pujants que tenim per aquests 
paratges. S’hi accedeix des de l’enrunada casa dels 
Saiols passant pel pas de l’Estrutelany, l’eixuta font 
dels Saiols, les baumes del Picapedrer i del Teixons. 
Tot plegat un bonic recorregut farcit de noms i d’his-
tòria.

Camí del Pujant dels Bous
Fou una troballa agradable i, com en tots els altres 
camins propers al santuari de Finestres, seguint les 
indicacions de la Teresa de Raspat.

Enllaça el camí per pujar al Puigsallança (poc abans 
del trencant a la lleixa del Favar) des del forat de 
l’Ovella, amb el camí de Costabella més o menys a 
l’alçada del corral d’en Toni. És un bon camí de bast 
que, per guanyar alçada ràpidament en aquest ves-
sant de fort pendent, reblincola diverses vegades.

Camí de la Lleixa del Favar
Interessant camí que enllaça el que puja al Puigsa-
llança des del Santuari de Finestres amb el camí que 
de Costabella puja a Can Barretina i segueix cap al 
Faig Rodó i a la collada del Grau.

La lleixa del Favar separa el cingle de Costabella 
(baix) amb el de Can Barretina (dalt). Diuen que 
abans s’havia conreat alguna feixa de la lleixa i que 
les faves s’hi feien molt bé. Can Barretina es va des-
habitar fa més de setanta anys. En algun punt del 
recorregut el camí s’acosta al cingle, amb bones pa-
noràmiques i amb l’afegit espectacular dels prop de 
cent metres de caiguda vertical de la cinglera.

Pedres dels mocadors.

Camí del pujant nou.
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Camí de les Marrades
Era el principal camí de a peu i de matxo per anar 
de Mieres a la serra de Finestres i al Freixe. La de 
sarrions de carbó que s’hi deuen haver baixat al llarg 
dels anys!

La major part del camí ja estava obert i formava part 
de les rutes d’itinerannia. La nostra feina  ha estat 
recuperar el primer tram, des de la carretera d’accés a 
la Muntada, que estava perdut i és un bonic camí que 
puja fent diverses reblincoles. També s’han recuperat 
i netejat alguns altres petits trams del camí vell. Hi 
passa l’itinerari núm. 1

Camí de Fontricard
També s’havia utilitzat per baixar carbó de la serra 
de Finestres cap a Mieres. Aquest camí de matxo es-
tava totalment perdut i ara, un cop recuperat, en fa el 
manteniment l’Ajuntament de Mieres, ja que forma 
part de la xarxa de senders del municipi i de la d’Iti-
nerannia. Era el camí més ràpid per anar de les cases 
del veïnat del Freixe a Ruïlles: el Freixe, Can Serra, 
portellera d’en Serra, serrat de Fontricard i la Cada-
mont de Ruïtlles. Hi passa l’itinerari núm. 3.

Camí del Freixe a Bustins
Per baixar de l’ermita del Freixe a Sant Aniol el camí 
Ral és el més directe. Una segona opció és baixar per 
pista de terra passant pel Verdeguer, Can Bac i el veï-
nat de Bustins, però és molt més bonic anar per la 
font del Freixe, creuar el torrent Mal, passar per la 
font de Ca l’Espardenya i finalment arribar a l’ermita 
de Bustins.  Fins a la font forma part de l’itinerari 
núm. 4. Aquest camí que creua fondalades i roure-
des s’ha recuperat i consolidat. Comparteix amb el 
del pujant Nou tenir el privilegi de passar per una 
font (la de Ca l’Espardenya i la del Cànem, respecti-
vament) que raja tot l’any. 

Camí al puig de Capell
El sostre del municipi es troba en el puig de Capell, 
que assoleix els 875 metres d’alçada. S’hi podia pujar 
per una vella pista de desemboscar des de Can Bac 
o per un esborradís corriol que s’enfila per la fageda 
del vessant de tramuntana, des de la pista del Freixe 
al collet de Bastarra. 

Font del Cànem. Aulina Rodona
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S’ha recuperat una part del camí vell que pujava des 
de Can Bac i s’ha arranjat i senyalitzat el corriol de la 
fageda. Poc abans d’assolir el puig, el camí passa per 
l’aulina de la Torre o aulina Rodona, que és un arbre 
velleruc, amb algunes centenes d’anys a l’esquena, i 
que per la forma de la brancada semblaria que havia 
estat una aulina reclamadora (utilitzades per caçar 
ocells amb reclam). Tota la volta circular –pujar per 
Can Bac i baixar per la fageda– és l’itinerari núm. 10.

Camí del Collet de la Devesa
Mieres es comunicava principalment amb Santa Pau 
pel camí Ral que passa per Collveí i pel coll de les 
Tres Creus, però era més ràpid passar pel camí del 
collet de la Devesa, que comença a enfilar-se just pas-
sada la Casica de l’Obrador, al capdamunt de la serra 
Pelada. Abans del collet trobem les eixutes fonts dels 
Pobres i de l’Arbre. Per aquest camí i pels del Pla de 
Pallers de Baix i de Pallers de Dalt, hi passa l’itinerari 
núm. 5.

Camí de Pla de Pallers de Baix
És la continuació del camí del Collet de la Devesa 
que, pel caire, segueix fins a pla de Pallers de Baix. Ja 
s’hi passava i bàsicament la millora consisteix a fer-
ne periòdicament el manteniment.

Camí de Pla de Pallers de Dalt
Va del coll de la Palomera fins al pla de Pallers de 
Dalt i enllaça amb el camí de Pla de Pallers de Baix i 
el del collet de la Devesa. Era un dels principals ca-
mins per baixar a Mieres que utilitzaven les persones 
del veïnat de Finestres. És un bon camí de ferradura, 
ombrat,  que baixa suaument sempre a l’empara de la 
roca de Migdia. El tram entre els dos plans de pallers 
ara és una pista de terra. El motiu d’aquests topònims 
és pels pallers d’escorxa que s’hi aixecaven quan es 
carbonava per aquestes muntanyes.

Camí de Burroig
Baixa de la Iera de Reis, en el camí del coll de la Pa-
lomera a la collada del Grau, fins a prop de pla de 

Pallers de Baix. Es podria dir que el seu recorregut és 
força paral·lel al camí de Pla de Pallers de Dalt. Cal 
destacar el seu tram alt que passa per fageda i també 
quan es creuen les feixes de Burroig, on caminem per 
un dels pocs boscos madurs –en aquest cas aulinar–  
del municipi. És l’itinerari núm. 6.

Camí de la Creu Montner
De Can Camps del Torn, puja cap al collet de la 
Creu Montner situat a la serra del Torn, que separa 
els cursos fluvials del Ser i del Jonyell. Degut al poc 
manteniment estava força embardissat i costava de 
trobar. Gràcies a gestions fetes amb l’Ajuntament de 
Sant Ferriol, vam poder evitar que una part d’aquest 
camí de ferradura fos malmès quan es va fer la nova 
pista forestal que uneix el Torn amb la carretera per 
anar a la Miana.

Camí dels Burros
És un camí auxiliar del que puja del Torn cap al co-
llet de Canyelles, per on podien passar els matxos de 
bast. El principal baixa sobtadament creuant diverses 
petites graonades que impedeixen de passar-hi amb 
bestiar. S’agafa al començament del camí principal, 
planeja per damunt de Can Frigola d’en Fàbrega, 
creua el torrent de la Font d’en Vilaró i retroba de nou 
el camí del Collet de Canyelles entre els Reposadors i 
les pedres Moladores. 
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| CEM

El Centre d’Estudis Mierencs (CEM) 
ja compleix un any de vida
Un divendres 19 de novembre de 2016 ens trobàvem 
al Centre Cívic per veure néixer el CEM i obrir-lo al 
poble. Firmàvem en aquell moment un compromís 
envers Mieres amb uns objectius clars per identificar, 
preservar, estudiar i difondre el patrimoni històric, 
cultural i natural que ens ha estat llegat a tots nosal-
tres.

Durant aquest primer any hem assentat els fona-
ments del CEM, ens hem establert com associació 
cultural davant la Generalitat de Catalunya i ens hem 
anat trobant per començar a assolir la tasca i els ob-
jectius fixats com a centre d’estudi.

Projectes en marxa

Projecte de recuperació de fotografies antigues de 
Mieres. S’està realitzant un recull amb l’objectiu de 
salvaguardar el nostre patrimoni fotogràfic, els re-
cords, la memòria de la gent, l’entorn, els llocs sin-
gulars, l’urbanisme, les festes... Un projecte que s’ha 
impulsat des del CEM, però que en realitat s’està fent 
conjuntament amb tots aquells que esteu aportant 
fotografies i identificant la gent i els espais que va-
ren quedar immortalitzats en elles. Tots aquells que 
tingueu fotografies antigues de Mieres ens les podeu 
fer arribar al CEM o a l’Ajuntament (es digitalitzaran 
i es retornaran els originals als seus propietaris). En-
tre tots hem de preservar el patrimoni fotogràfic de 
Mieres. Associades a aquest projecte s’han realitzat 
activitats com ara l’exposició de fotografies antigues 
que es va fer a l’església de la Romeria durant la festa 
Major o la gimcana fotogràfica.

Entrevistes a la gent gran. S’estan realitzant entre-
vistes a la gent gran de Mieres per tal de preservar 

la història oral del poble: com es vivia, els oficis, la 
gent... Es recullen i transcriuen els testimonis del 
passat del nostre poble, que com a llegat també for-
men part del nostre present. Una tasca que de no fer-
se es perdria per sempre. En el marc d’aquest projecte 
es va realitzar la xerrada “Donem veu a la memòria”.

Xerrades al Centre Cívic

A banda d’aquests projectes, i altres que estem a punt 
d’engegar i que anirem explicant, el CEM està orga-
nitzant xerrades i sortides sobre patrimoni que po-
deu consultar en aquest mateix número en l’apartat 
d’activitats de les associacions.

Si no vàreu poder venir a algunes de les xerrades, po-
deu consultar-ne els continguts a través de la web que 
hem obert del CEM: www.cemierencs.com (agraïm 
als ponents que ens hagin cedit els materials per a la 
seva consulta). A la web també podreu estar al cas de 
la marxa dels projectes i estar informats de les prope-
res xerrades que s’organitzaran.

Per últim volem recordar-vos que tothom que tingui 
interès a participar i col·laborar amb el CEM només 
cal que pregunti quan és la pròxima trobada i venir; 
tothom hi serà benvingut.
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Processó en Honor  
de la Verge dels Dolors
Benvolguts amics, com en els darrers anys, la nos-
tra Associació durant aquest 2017 ha participat en la 
Processó en Honor de la Verge dels Dolors de Mieres 
i en el Via Crucis Vivent de Castelló d’Empúries. No 
hi ha hagut altres activitats perquè que no s’han rea-
litzat d’altres actes vinculats amb els manaies.

Aquest any la processó dels Dolors de Mieres va po-
der comptar amb la participació de molta gent i així 
es van poder representar tots els passos de la mateixa. 
Crec que això va ser possible gràcies a la reunió que 
vam fer, uns dies abans, entre la Parròquia, l’Ajun-
tament i la nostra Associació. D’aquí van sortir di-
ferents grups de treball i responsables de cada pas, i 
amb la voluntat de tots es va poder fer una Processó 
molt lluïda, més encara amb l’aportació de l’Ajunta-

ment que va donar els ciris a la gent que volia acom-
panyar la Processó i que va il·luminar els balcons de 
les cases. Esperem poder seguir amb aquesta volun-
tat de tots per als propers anys i volem agrair l’esforç 
de tots els participants. Val la pena poder mantenir 
una de les Processons més antigues de Catalunya. 

| Manípul de Manaies i Botxins
Rafel Noguer Planas

President del Manípul de Manaies  
i Botxins de Mieres

Foto de la Processó en Honor de la Verge dels Dolors de 
Mieres 2017 en la qual ens va acompanyar el Sr. Bisbe de 
Girona  Mons. Francesc Pardo.
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Voldria aprofitar per explicar una mica d’història de 
la nostra Processó, tot agafant uns fragments  del lli-
bre “La Processó del Dolors de Mieres i la represen-
tació de la Passió. On parla dels actes religiosos, es 
diu el següent: 

 “Pel que fa als actes religiosos, abans de 1960, es feia 
un septenari (meditacions sobre els set Dolors de la 
Mare de Déu amb un conjunt d’oracions repartits 
en set dies), que més tard va quedar reduït  a Tri-
nari (tres dies). Hi havia una missa a les 8 del matí. 
A les 11 missa solemne cantada amb orquestra. La 
Quaresma era també un temps adequat per arro-
donir aquests actes amb sermons florits amb motiu 
d’aquesta festivitat de la Mare de Déu. La Processó 
començava a les 8 del vespre i més tard a les 9. La 
senyora Maria Noguer , de ca l’Espardenyer, de 97 
anys  i la senyora Quimeta Llensa ens han explicat 
que pel que recorden les pabordesses que ajudaven a 
organitzar els actes eren solteres, mentre que les “em-
pleades” encarregades de portar les atxes al costat de 
la imatge de la Mare de Déu, eren casades....”

“....Pel que feia als personatges que intervenien en la 
Processó i en la representació, aquests passaven de 
pares a fills. L’organització econòmica de la festa es 
basava en la capta de donatius per les cases del poble.

El text passionístic  es transmetia oralment, d’aquí la 
pèrdua de fragments de l’obra. Memoritzar el text i 
declamar-lo amb una certa gràcia tenia les seves di-
ficultats donada la poca instrucció que hi havia en el 
medi rural. Avui dia els soldats romans, un cos molt 
ben organitzat, desfilen amb redoblament de timbals. 
Tenen a la Processó una presència singular. Els tren-
ta integrants de la desfilada vesteixen un  uniforme 
vistós amb aquelles robes vermelles, cascs i cuirasses 
de llautó daurat. Amb ordre de formació branden les 
llances i marquen el pas, tots van a peu....”

Us desitjo per a tots unes molt bones Festes de Nadal 
i un Any Nou ple de felicitat, salut i pau. Que gaudiu 
d’aquestes festes amb tota la família i amb la gent que 
més us estima i que entre tots puguem fer cada dia 
un món millor.

En aquesta foto podem veure un 
moment de la representació de la 
Processó d’aquest any 2017, on es 
veu Jesús, Ramon Martí, dialo-
gant amb el Capità dels Manaies, 
Lluís Cornellas.
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Augmenta el nombre  
de porcs abatuts

| Societat de caçadors Vall de Mieres

Segueix la tendència d’augmentar cada any el nombre 
de porcs abatuts: 206 (2014-2015), 267 (2015-2016) 
i 302 (2016-2017). Tot i aquest continuat increment 
no sembla pas que baixi el total de la població del 
senglar a les muntanyes veïnes. A part de l’esforç dels 
caçadors, caldria que les administracions trobessin 
una segona manera d’actuar per poder reduir aques-
ta excessiva població i retornar-la a la de meitats del 
segle passat, ben reduïda i que per tant no ocasionava 
danys a l’agricultura.

Al vedat se li va donar autorització per abatre 22 ca-
birols, 11 mascles i 11 femelles.  De l’abril a l’agost, 
quan se l’ha de caçar sense gossos i només es poden 
matar mascles, se’n van abatre 3; i entre setembre i 
octubre la resta, les 11 femelles i els 8 mascles res-
tants. Els agents forestals controlen que els vedats 
només cacin els nombre de cabirols autoritzats. Així 
que es van abatent es comunica als forestals. Els ani-
mals segueixen venent-se (porcs i cabirols) per ob-
tenir uns guanys que ajuden a pagar les despeses de 
l’acotat, però des de la temporada passada ja no els 
passen a recollir pel poble i s’han de dur a l’empresa 
que els compra situada a Sant Joan les Fonts. (posar 
foto 1)

Com cada temporada es van seguir fent les batudes 
conjuntes amb les colles veïnes, destaquem les se-
güents: quatre amb la colla de Santa Pau per la serra 
d’en Coll;   tres per la zona de Montfalgó amb la de 
Santa Pau i amb la de Sant Miquel de Campmajor; dos 
per la zona del santuari de Finestres amb la de Santa 
Pau i la de Sant Esteve de Llémena; una al puig Cas-
tellar amb la de Sant Miquel. A part, diverses vegades 
es convida a caçadors d’aquestes colles a participar 
en alguna batuda a dins de l’acotat de Mieres. A l’estiu 
es van fer quatre parades extraordinàries nocturnes 

amb els fo-
restals. Un 
cop concre-
tat el camp o 
l’espai on s’ha de fer l’actuació, es comunica als fores-
tals, i obtinguda l’autorització es fa la batuda amb un 
vehicle des de dalt del qual s’ha de disparar. Darre-
rament ja no es fan batudes nocturnes a peu. A les 
quatre fetes a Mieres es van abatre 16 senglars.

Finalitzada la temporada i quan només hi ha alguna 
batuda extraordinària en el període estiuenc s’apro-
fità per netejar camins pel voltants de Can Pujol, per 
la zona de la font de la Guilla, de Can Canal cap els 
Crous i per damunt de la Riba, direcció Montfalgó.

Com cada any s’han patit diverses pèrdues de gossos 
(3) i nombrosos de ferits, estripats pel senglar. 

En el tradicional dinar de fi de temporada, fet el mes 
de juny, es va homenatjar a Pere Ferrer Teixidor (po-
sar foto 2), que amb 86 anys s’ha jubilat de caçador. 
Fill de Mas Bartrà de Falgons sempre va estar vincu-
lat al vedat de Mieres i va participar activament en la 
seva creació a l’any.

(informació facilitada per l’Enric de Can Coll de Dalt)14 Roca de Migdia 3



Serà un dia que durarà anys...
“Si no vols ser esclau del podrit diner 
del poder d’un sol 
o el poder de molts, 
fes-te abans esclau 
de les teves mans 
i del teu cervell 
a profit de tu, 
a profit dels teus, 
a profit del món. 
Tot depèn de tu 
i de cadascú”

 
‘Sàpigues company’, Pere Quart

Eren les 5 del matí i començàvem a (re)trobar-nos a 
davant l’escola. Com formiguetes, amb silenci, i amb 
mirades de complicitat. Un degoteig constant de gent 
diversa confluint en un únic objectiu.

Els dies anteriors la creativitat havia desbordat qual-
sevol previsió i es va autoorganitzar una Jornada de 
Convivència a l’escola amb la implicació de la co-
munitat educativa i de bona part del poble per tal 
de mantenir l’activitat de manera ininterrompuda al 
centre des de divendres fins diumenge. Es van realit-
zar estiraments, l’assaig de la coral, el ple municipal, 
un sopar,... Florien activitats i la imaginació era la 
millor bandera en aquests moments d’incertesa i de-
terminació. L’escola va esdevenir el cor del poble, el 
punt de trobada. I el batec era imparable. Totes érem 
imprescindibles, i totes hi érem. Com una pinya. Ca-
dascú en la mesura de les seves capacitats, però totes 
imprescindibles. Com un puzle de cent peces: totes 
úniques, totes necessàries.

Juntes vam decidir mantenir el centre obert fins a les 
8, malgrat els rumors convertits en amenaces. Vam 
decidir no tancar, per donar l’oportunitat a gent d’al-
tres pobles perquè continuessin votant sabent quin 
risc suposava. I vam assumir-ne les responsabilitats 
i conseqüències. Per dignitat, per indignació, per 
impotència. Perquè no podíem fer res més que això: 
resistir per guanyar. Guanyar per resistir. Perquè som 
resistència. I perquè el dia 1 vam guanyar. Vam guan-
yar-nos i exercir el nostre dret a vot, malgrat totes 
les dificultats, per expressar-nos col·lectivament com 
a poble. I vam plantar cara a un Estat desbocat per 
alçar-nos, de nou, en defensa de la democràcia.

Vam teixir moltes complicitats i esperances. Vam 
compartir pors i rumors. Vam decidir col·lectiva-
ment. Vam compartir taula i mesa, jocs i estones, 
arròs i moments, neguits i decisions, música i con-
verses, nervis i il·lusions, informació i desinforma-
cions, pernil i cafès, sacs de dormir... Vam ser comu-
nitat i vam seguir construint un nosaltres que ens en-
forteix. I és que, Mieres és amor quan és comunitat. 
Quan es retroba com a poble. Quan s’autoorganitza. 
De base. Des de baix. Vam trobar-nos als carrers, on 
tot comença.

Ens volien enterrats, però no saben que som llavor i 
que portem un nou món als nostres cors.

I és que l’1 d’octubre serà un dia que durarà anys.

Vivim Mieres | 
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| Històries i llegendes

Mieres durant l’Alta Edat Mitjana
Com a conseqüència de les seves aliances amb un 
Imperi Romà ja en crisi, els visigots, un poble germà-
nic que portava força temps romanitzat, van entrar a 
la península ibèrica l’any 415, i varen establir la seva 
seu, primer a l’antiga Barcino i després a Toledo. Du-
rant els següents segles i fins l’arribada del musulmans 
l’any 711, els visigots varen expulsar de la península 
altres pobles germànics com els vàndals, els alans i 
els sueus, i amb la caiguda definitiva de Roma, varen 
convertir-se en el Regne Visigot, que ocupava tot el 
territori peninsular i la Septimània francesa. Durant 
aquest període, els visigots van adoptar el cristianis-
me com a religió oficial, van adoptar el llatí com a 
llengua i van dotar el regne d’un codi jurídic propi, la 
qual cosa va comportar la integració dels gots dintre 
de la ja existent població hispana-romana. Els lloc de 
poder, però, com els governs municipals, provincials 
i de l’administració de justícia, van quedar sempre 
en mans dels visigots. No tenim cap dada concreta 
sobre com va afectar aquesta presència a les nostres 
terres, però sabem que va continuar el procés de 
ruralització que havia començat a finals del domini 
romà. Possiblement, el gran canvi el va protagonit-
zar l’Església, que es va convertir en una institució 
econòmicament molt poderosa, va monopolitzar la 
cultura i va passar a tenir una gran influència dins de 
l’Estat, aconseguint la immunitat fiscal i la alienació 
de les seves terres.

L’any 711, aprofitant les lluites internes pel poder del 
regne visigòtic, els musulmans establerts al nord del 
Magreb varen entrar a la península ibèrica i, amb una 
ràpida conquesta, van apoderar-se de tot el territori 
visigot i es van endinsar dins del regne franc, a l’ac-
tual França. La seva presència en el nostre territori 
fou relativament breu i al tractar-se d’un exèrcit de 
conquesta, no devia afectar gaire la vida dels habi-

tants de la vall de Mieres. Els governants francs, varen 
frenar l’escomesa dels sarraïns i els van fer retrocedir. 
L’any 785 Girona s’entrega voluntàriament a l’exèrcit 
dels francs, comandats per Carlemany i l’any 798 Vic 
ja era conquerida. Barcelona cauria en mans carolín-
gies l’any 801, i després de varies operacions militars 
fallides per expulsar els musulmans més al sud, la 
frontera entre els francs i els sarraïns va quedar situa-
da més o menys seguint el curs del Llobregat Aquesta 
zona de frontera, coneguda com a Marca Hispànica, 
servia de defensa de l’imperi franc contra les ràtzies 
dels sarraïns del Califat de Còrdova, i va ser dividida 
administrativament en forma de comtats.

D’aquesta fragmentació territorial apareix el Comtat 
de Besalú, governat per comtes, que alhora subdivi-
dien el territori en senyorius o feus, en mans de la 
petita i incipient noblesa o de senyors feudals. Du-
rant els segles posteriors a la conquesta franca es va 
produïr el procés de feudalització de la societat, que 
va marcar de manera definitiva el paisatge d’aques-
tes contrades. Aquest va consistir en l’apropiació dels 
poders centrals per part dels senyors laics i eclesiàs-
tics, els anomenats senyors feudals. Abans de l’any 
1000, el feu era una terra fiscal que el comte podia 

Carles Guillot

Comtats de la Marca Hispànica a inicis S IX.
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cedir a un agent seu per a què administrés en el seu 
nom. Durant aquest procés de feudalització, les coses 
van canviar. Si en un primer moment era només el 
comte qui podia alienar terres de la seva propietat, 
durant aquests segles, i aprofitant l’afebliment dels 
comtes, els senyors van autoconcedir-se aquest dret, 
apropiant-se de les terres sota el seu terme i de les 
rendes públiques que se’n derivaven. D’aquesta ma-
nera, mentre que les donacions fetes pels comtes es-
taven pensades per a administrar el territori com un 
bé públic i sota la direcció del comte, sota el domini 
dels senyors feudals van passar a ser concedides de 
manera arbitral i en benefici dels seus interessos pri-
vats. Així, si sota el poder del comte, les terres repre-
sentaven el poder del comte i per tant no podien ser 
desmembrades, ara aquest poder es fragmentava en 
múltiples feus, capgirant l’odre social anterior. També 
l’administració de justícia en aquella època va patir 
un canvi important. Aquesta va deixar de ser un bé 
públic al qual tothom hi podia acudir i va passar a 
ser un bé que es podia llogar o comprar, i el seu ús i 
abús significava també uns beneficis econòmics molt 
importants per els senyors. 

Gràcies a l’afebliment del poder central i al creixement 
econòmic i demogràfic els senyor van apropiar-se de 
l’excedent productiu del món rural. Si la riquesa dels 
comtes estava en la possessió de les terres i rendes 
públiques que aquestes els donaven, la feudalització 
va provocar que aquestes quedessin en mans dels 
senyors feudals. Aquesta situació va originar, com no 
podia ser d’una altra manera, oposició per part de la 
pagesia, el sector més feble en l’organigrama social. 
Actes individuals d’oposició a la violència feudal van 
ser esclafats, però el moviment social de les Assem-
blees de Pau i Treva van prosperar. Aquestes Assem-
blees, instigades per la pagesia, van ser ràpidament 
absorbides i dirigides pel poder eclesiàstic. En elles 
s’intentava minimitzar la violència feudal, però mai 
qüestionar el nou ordre social (no oblidem que l’es-
glésia era un dels grans senyors feudals de l’època), 
imposant treves temporals a la bel·licositat dels sen-

yors (en un primer moment, es prohibia guerrejar de 
dissabte al vespre a dilluns al matí, per preservar el 
diumenge) i es proclamava la inviolabilitat del patri-
moni eclesiàstic. Un dels efectes més importants que 
van tenir aquestes Assemblees fou la creació de les 
Sagreres o Celleres.

Aquestes eren l’espai circumdant al voltant dels tem-
ples (d’unes trenta passes de diàmetre) on era pro-
hibit fer-hi actes de guerra i que quedaven emparats 
pel dret d’asil eclesiàstic. Això va propiciar que els 
pagesos hi construïren cellers per emmagatzemar 
l’excedent de les collites i que quedessin a resguard 
del pillatge dels senyors. Poc a poc, aquests edificis 
es van anar convertint en habitatges que varen donar 
lloc a un poblament més concentrat i a l’aparició de 
pobles. Aquest és també el cas de Mieres. Del pobla-
ment ininterromput durant tots aquests segles a la 
vall de Mieres no en tenim cap dubte, ja que la pervi-
vència de topònims n’és un senyal. Aquesta població 
continuava habitant els masos dispersos per la vall i 
els vessants de la serra de Finestres. Cap a mitjans del 
segle IX ja hi havia dues esglésies que ocupaven una 

Les primeres cases que es veuen, delimiten perfectament el 
perímetre de la Cellera de Mieres, amb l’església al centre.  
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posició central; l’església de Sant Pere, que apareix en 
un document de l’any 866 i la de Romeria (anomena-
da Romzentila), documentada l’any 878. Al voltant 
d’aquesta segona església es va constituir la cellera de 
Mieres, que va propiciar l’aparició del barri més antic 
del poble, en aquells moments un petit vilar amb una 
població d’unes deu o dotze famílies. Aquestes dues 
esglésies pertanyien al Monestir de Banyoles, que ac-
tuava com a senyor feudal de tota la vall. Al cim de la 
serra de Finestres hi havia un castell roquer, el castell 
de Finestres,  que tenia finalitats defensives. Els page-
sos de Mieres basaven la seva economia en el conreu 
de cereals, vinyes, horts i fruiters. Pel tipus de censos 
que estaven obligats a pagar al senyor, sabem també 
que tenien ovelles, gallines i porcs. I del bosc aprofi-
taven la fusta per a llenya, fer bigues i carbó, així com 
les castanyes, els aglans i les fages. També era l’indret 
on caçaven mamífers i aus, utilitzant trampes i pa-
lomeries (estrets corredors entre els arbres amb una 

xarxa al final, cap on empenyien els ocells per a que 
hi quedessin atrapats). 

Com hem vist que passava a la resta dels territoris 
comtals, en un primer moment, la pagesia dins de la 
vall de Mieres podia ser lliure i aloera (és a dir, eren 
propietaris plens de les seves terres), o pertanyents 
a un senyoriu, i en aquest cas, treballaven i vivien 
dins les terres del senyor, al qual pagaven censos. 
Durant la feudalització d’aquesta zona, el poder del 
monestir com a senyor feudal sobre els pagesos, va 
anar creixent, i va provocar que gairebé la totalitat 
dels camperols passessin a dependre de la seva auto-
ritat. Es convertien així en pagesos depenents de la 
terra, els anomenats serfs de la Gleva, que havien de 
treballar la terra i estaven lligats a la mateixa, havent 
de pagar una part de la seva producció en censos i 
tasques. 

| Espai d’opinió 

Memòria
La memòria és d’allò més curiosa. A vegades no sé on he 
posat les claus del cotxe i em passo molta estona recorrent 
la casa, mirant per tot arreu, fins trobar-les allà on les ha-
via deixades. Altres coses, però, no les oblido pas. I en 
aquests dies tan estranys, hi ha moltes coses que recordo i 
que no vull oblidar. El dia 1 d’octubre, mentre fèiem pinya 
davant de la porta de l’escola on s’havia constituït la mesa 
del Referèndum per la Independència, vaig recordar totes 
les matinades en què m’he trobat amb altres rostres, altres 

cares endormiscades, ansioses del dia que ens esperava. 
Dies de lluita i de revolta, preparant-nos per a fer de pi-
quets en un dia de vaga general, de resistència davant d’un 
imminent desallotjament del claustre de la Universitat 
que havíem pres en contra de les polítiques educatives del 
Govern de la Generalitat, o del Centre Social Okupat que 
havíem fet nostre protestant contra l’especulació. Aquesta 
sensació de comunió amb la gent que t’envolta, sabent-te 
part d’una revolta que va més enllà d’un mateix, és indes-

Carles Guillot
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criptible per als i les que no ho han viscut mai. I t’omple. 
Omple el cor de la sensació que units, fem força. Però, de 
la mateixa manera que recordes el nom d’algú que no re-
cordes i de sobte et ve al cap, em va venir al cap també 
la certesa que no som el mateix. No volem el mateix. No 
lluitem pel mateix. Durant tot el dia 1 d’octubre vàrem 
veure les imatges de la policia carregant contra gent inde-
fensa, amb les mans alçades en senyal de no-violència. I 
vaig recordar les càrregues policials del desallotjament de 
la Plaça Catalunya de Barcelona del 15-M, també contra 
gent indefensa i amb les mans alçades. Però la diferèn-
cia era que els uniformes eren del Mossos d’Esquadra. I 
quan veiem els agents de la Guàrdia Civil emportant-se 
les urnes dels col·legis electorals, recordava les urnes del 
multi-referèndum del 25 de maig del 2014 segrestades per 
una altra policia, la policia catalana. Aquell dia 1 d’octubre 
també ens vàrem indignar plegats per la utilització de les 
bales de goma contra la població, que malauradament, va 
deixar un noi ferit per l’impacte d’una d’aquestes maleïdes 
bales a l’ull. En Roger perdrà la visió de l’ull. Recordava 
les reunions amb tots els membres de Stop Bales Goma, 
mutilats per aquests projectils sota els governs del tripar-
tit (PSC-IC-ERC) o de CiU. La sacsejada emocional  en 
veure aquelles imatges va ser molt gran per  a mi, mutilat 
com estic per una d’aquestes bales de goma. I de nou, la 
memòria. El record del ple a l’Ajuntament de Mieres on 
el grup de Convergència i Unió  NO va voler aprovar la 
declaració de Mieres com a municipi lliure de bales de 
goma, que consentia i permetia que la policia catalana en 
continués fent ús i abús. Sentir les paraules de ràbia i de 
consternació dels qui aquí, al Govern català i al Parlament 
exposaven no fa tant la necessitat de la utilització d’aquest 
material letal per part dels nostres cossos de seguretat, em 
va fer mal. Vol dir això que la idoneïtat de la seva utilitza-
ció només depèn de si qui en resulta ferit i mutilat és un 
“dels nostres”? 

Els dies van anar passant, i els embats de la repressió del 
govern espanyol van continuar. Després de la utilització de 
la força bruta (amb l’objectiu que té sempre el seu ús, el de 
generar por) va venir la repressió judicial. Encarnada, com 
no, per l’Audiència Nacional, el reformat Tribunal d’excep-

ció de l’època franquista i el Tribunal Suprem. A alguns i 
algunes ens sonaven, ja de lluny, aquests tribunals. No fa 
gaire hi vam anar a donar suport als acusats d’atemptar 
contra la democràcia i la Constitució per haver encerclat 
el Parlament en contra de l’aprovació d’uns pressupostos 
antisocials en plena crisi econòmica, que foren anome-
nats el pressupostos de les retallades. Vuit persones van 
ser condemnades  a 3 anys de presó per un delicte contra 
les institucions de l’estat. Però, espera... si no em falla la 
memòria, van ser els diputats i diputades de PSC, CiU i el 
Parlament de Catalunya els que es van personar en contra 
d’aquelles persones, juntament amb la Fiscalia i el sindicat 
ultra Manos Limpias. Carai, com és el món. Quins aliats 
més estranys crea. 

I ara, i com era d’esperar, presó per  a en Jordi Cuixart i en 
Jordi Sánchez. I de nou al carrer, a manifestar-nos contra 
l’empresonament d’una gent que el que havia fet era de-
fensar les seves idees. Llibertat presos polítics, cridava la 
gent al meu costat en les concentracions i actes de rebuig. I 
mirant-me la gent amb qui em trobava, pensava i recorda-
va en les manifestacions, més minoritàries, a les que anys 
abans havia acudit amb el mateix lema. Llibertat presos 
polítics. Però aquells presos no eren els presidents d’asso-
ciacions catalanes, ni els membres del Govern de Catalun-
ya. Eren companys i companyes pertanyents a col·lectius 
autònoms i anarquistes, detingudes, vexades, segrestades i 
empresonades per l’estat espanyol sota les denúncies dels 
Mossos d’esquadra i del servei d’informació del Departa-
ment d’Interior. Tant la Núria Portulas, empresonada el 
2007, com els i les detingudes per l’anomenat cas Pandora, 
empresonades unes el 2014 i altres el 2015, ho van ser per 
denúncies falses i amb les úniques proves de les actes de 
reunions i dels llibres que tenien a casa, és a dir, de les 
seves idees polítiques. La policia catalana va organitzar 
tot un muntatge mediàtic per acabar amb la dissidència 
política.  Aquesta és la repressió que portem vivint moltes 
de nosaltres des de fa anys sota el poder dels partits polí-
tics catalans i de la policia autonòmica. Ja em perdonareu, 
però la meva memòria no em permet ni abraçar-los, ni 
aplaudir-los ni donar-los flors. 
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Ara tenim el President de Catalunya i algunes de les se-
ves conselleres i consellers a l’exili, a Brussel·les, al cor de 
l’Europa comunitària. Buscant suports a Europa, el suport 
d’una Unió Europea que, si no em falla la memòria,  in-
compleix els seus acords en matèria de refugiats i immi-
gració, que dona milers d’euros a països com Turquia o 
Marroc per a que li facin la feina bruta a l’hora de repre-
saliar i retenir els immigrants i refugiats. Aquesta Europa 
que demana més austeritat i retallades en despesa social, 
que impulsa polítiques econòmiques que només benefi-
cien la banca i  les grans corporacions. Aquesta és l’Europa 
de què volem formar part? Aquests volem que siguin els 
nostres padrins? Per passar de dependre del Banc Central 
Espanyol al Banc Central Europeu, que és el mateix que 
dir del Deuche Bunsdesbank?

I per més que li dono voltes al cap, no em trec de sobre la 
sensació que el problema no està en l’Estat espanyol (que 
també), sinó en el Poder. Perquè cada cop que els repre-
sentants polítics escollits en les eleccions democràtiques 

han tingut aquest poder, ens han caigut a sobre pals, in-
justícia i presó. No serà que el problema està en el sistema 
de poder?

De tot aquest procés, em quedo amb la sensació que la 
gent es va polititzant. Polititzant en el sentit que aquesta 
paraula ha tingut sempre per a mi. Que la política es viu 
cada dia, i es viu al carrer, no en els col·legis electorals cada 
4 anys. “Sols el poble, salva el poble”, cridàvem ja fa anys. 
Tothom ha vist el que la Justícia, els mitjans de comunica-
ció,  la policia, i tota la resta d’aparells de l’estat (de qualse-
vol estat) fa per a mantenir-se. Res hauria de tornar a ser 
com abans. I tot i això, la memòria (i la història) m’avisa 
que falta molt, molt de temps i de patacades per què la 
gent acabi d’agafar consciència que cal organitzar-se fora 
dels partits polítics, en col·lectius, amb gent diversa i amb 
aspiracions diverses però comunes. I sobretot, recordar. 
Recordar-ho tot. No oblidar-ho mai.

Estem estimant-nos i estimant bé? 
Hi ha altres maneres d’estimar?
L’amor és quelcom que totes entenem i creiem que hem 
viscut o viurem en alguna etapa de les nostres vides. Però; 
realment només tenim coneixement d’una sola tipologia 
d’amor, aquella que se’ns ha ensenyat i educat segons  el 
context en què vivim i la cultura que ens envolta; encara 
que totes vivim l’amor en diferents matisos. Però si tenim 
la sort de saber com van viure l’amor les nostres àvies ens 

adonarem que és diferent en com el vivim actualment; sen-
yal doncs, que les relacions sexo-afectives no vénen dona-
des per la nostra genètica, sinó que per contra; ve definit 
per un conjunt de factors socials.

Així doncs, ens disposarem a qüestionar i desmun-
tar com vivim l’amor; considerant-lo una construc-
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ció social. Quantes vegades no ens han dit que havíem 
de buscar la nostra mitja taronja a la vida per tal de ser 
un ésser complet? A més a més no pot ser una persona 
qualsevol, ha d’encaixar amb nosaltres a la perfecció i do-
nar-nos tot allò que en teoria ens falta com a persones. 
“Si està una mica gelós/a és perquè t’estima”. També és una 
de les frases que ens envolten. La gelosia és una emoció 
que forma part de nosaltres, i d’aquesta manera triem com 
l’exterioritzem. Per tant, està a les nostres mans com ho 
fem, sense que expressar-ho formi part d’un acte violent, 
tant sigui psicològic o físic.

L’amor com el centre de vida de qualsevol individu d’aquest 
món: algú que no estima, que no sent o que no s’enamora 
no pot formar part d’aquest món. L’amor és el centre de 
les nostres vides i ens fan creure que hem de lluitar per-
què així sigui. Un mite que es veu representat en tot l’ima-
ginari cultural, ja siguin contes que ens llegeixen de ben 
menuts, pel·lícules de Disney i fins i tot les novel·les més 
populars en el món adult.

Donat aquest imaginari, provoca que en certes ocasions 
aguantem actituds violentes tot pensant o comentant a 
altres persones “que està enamorat o m’estima i per això 
a vegades es posa nerviós” o “si una parella es discuteix, 
és perquè s’estima”.

I diem nerviós i no nerviosa amb raó de causa. Aquestes 
actituds estan construïdes socialment des del sistema pa-
triarcal; on l’home és el subjecte opressor i la dona el sub-
jecte oprimit. D’aquesta manera, per haver nascut dones, 
se’ns suma que, quan en una relació de parella, així com 
d’altres, hi ha ambient de violència, ens solem emportar 
la pitjor part.

Per continuar, la idea que  si una persona realment t’es-
tima, no tindrà ulls per ningú més que per tu, ja que tu 
tens la capacitat d’aportar-li tot el que necessita i més. 
Per això, hi ha un pacte establert de manera implícita 
que defineix tot tipus de fidelitat, però especialment la 
sexual. Però realment sentim atracció,  sigui intel·lectual 
o  sexual, per moltes persones al llarg de la nostra vida 

perquè cada persona és única i especial i ens pot propor-
cionar coses diferents, ni millors ni pitjors, sinó diferents. 
Com a conseqüència de les creences que s’han exposat fins 
al moment, cal acabar amb l’ideal de parella casada amb 
un fill i una filla, una hipoteca de 35 anys, casa amb piscina 
i un cotxe familiar de cinc portes. Donat que aquest mo-
del és imposat des d›una lògica capitalista i pretén bene-
ficiar la roda de la productivitat. Tota parella que s’escapi 
d’aquestes bases, és doncs estigmatitzada. 

Amb tot això, ens agradaria plantejar una nova manera de 
viure les relacions sexo-efectives situada fora de les lògi-
ques de dependència, d’exclusivitat i toxicitat. Considerem 
important que abans d’establir un vincle emocional amb 
una persona, és primordial l’auto coneixença d’una ma-
teixa i d’un mateix així com, estimar-nos i tenir una vida 
pròpia i independent de l’altra persona. Ja que hem d’en-
tendre que cada relació és diferent i que una sola persona 
no ens ho pot aportar tot i que hi ha coses que no cal que 
compartim. Així com entendre que les relacions es trans-
formen a partir de les circumstàncies, necessitats i rutines 
de cada persona entendrem doncs que el vincle també es 
transforma i té diferents fases.

Quan els sentiments canvien per part d’una o les dues 
persones, considerem que es produeix una ruptura en la 
relació i nosaltres proposem que no sigui una ruptura, 
sinó una nova etapa. Sempre que no es tracti de temes de 
violència de gènere entre els membres de la parella. Per 
això, creiem que és indispensable la comunicació entre 
els membres de la parella i la llibertat de poder expressar 
lliurement el què se sent. Proposem per exemple, trobar 
espais amb la parella per parlar d’aquests temes i realitzar 
les tasques de cura que faran que una relació sigui més 
sana, més real i més bonica.
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Per què ara hi ha mobilització  
i abans no?
En aquests últims mesos, des del passat setembre, Catalun-
ya és un dels focus sociopolítics més destacables en l’àmbit 
europeu. Ha estat i està sent intervinguda per l’Estat Es-
panyol; vivint en un estat constant de tensió, de nervis i 
fins i tot de pànic en veure segons quins fets esfereïdors. A 
més a més, és una situació de canvi constant que no deixa 
de sorprendre’ns dia a dia. I realment, és com estar veient 
una pel·lícula en què ningú sap al final però que tothom es 
veu en cor de posar-hi cullerada.

Així doncs podríem assegurar que estem vivint un mo-
ment de canvi, un canvi històric i que està canviant la nos-
tra quotidianitat des de fa uns mesos. Segur que a totes 
ens ha passat que teníem un sopar amb una d’aquelles 
amistats en les quals no ens hem pogut veure en tot l’estiu 
i l’hem hagut d’anul·lar perquè l’Estat Espanyol ha fet un 
pas més i tot el poble decideix sortir al carrer a cridar pels 
nostres drets. Però aquest estat d’alerta i d’inseguretat no 
és positiu emocionalment per cap de nosaltres. Cal també 
ser conscients que els infants reben aquests estímuls nega-
tius i d’angoixa i que, per una banda, els hi transmetem els 
adults, i per l’altra, les visualitzen amb les imatges espec-
taculars que han sortit aquests dies per la televisió. Unes 
imatges que sovint ens fan dubtar de quina època estem 
vivint, o sí potser hem tirat uns anys enrere i hem tornat a 
la repressió Franquista de l’Estat Espanyol.

Aquest conflicte sociopolític s’ha polaritzat en dues ban-
des molt marcades. Es podria resumir en anar a la mani-
festació organitzada per Societat Civil Catalana subven-
cionada amb orígens franquistes o anar a la manifestació 
organitzada per  Òmnium  i ANC per Catalunya lliure, 
contra la repressió del 155 de la Constitució Espanyola de 
1978 i en contra dels presos polítics.

No cal dir que la lluita en contra de la repressió duta a 
terme per l’Estat Espanyol la considerem legítima i total-
ment necessària. Així i tot, en el moment en què moltes 
forces de diferents organitzacions polítiques i/o socials 
s’uneixen per un mateix fi, es produeix així una unifica-
ció. Una unificació que pot ser que sigui útil per lluitar 
contra una força tan potent com l’Estat Espanyol però que 
a la vegada fa que les persones amb diferents interessos 
per raons de classe social, ètnia, sexe, orientació sexual, 
discapacitats diverses, lluitem amb les mateixes banderes, 
els mateixos símbols i cantem els mateixos missatges a les 
manifestacions. Però, tots aquests trets  identitaris  real-
ment ens representen? Formen part dels interessos que 
ens beneficien?

O responen altra vegada a interessos polítics i econòmics 
de les persones que acumulen més capital i que tenen més 
influència sociopolítica? Com serien els empresaris d’em-
preses privades, els banquers i fins i tot els mateixos polí-
tics que estan empresonats.

Arribats aquest punt doncs, creiem que és important no 
perdre mai l’esperit crític en totes les lluites i sobretot infor-
mar-nos correctament dels diferents aspectes. Per exem-
ple: qui organitza les manifestacions, quin posicionament 
tenen aquestes forces en altres conflictes, en cas que el tin-
guin, ser conscients de la poca neutralitat que ofereixen els 
mitjans de comunicació, analitzar en detall els mateixos 
discursos polítics i en general analitzar quins posiciona-
ments tenen aquestes grans forces polítiques, que ara es-
tem donant suport, davant d’altres problemàtiques socials 
com: la violència de gènere, la pobresa energètica, la crisi 
dels refugiats, o els desallotjaments de centre ocupats o de 
llars familiars.

Mentre al carrer cridem tots i totes amb una veu potent 

Jana Gallofré Suari
Judit Torrents Teixidor

22 Roca de Migdia 3



càntics com: “Els mossos seran sempre nostres”. A través 
de mitjans de comunicació més alternatius i amb una in-
formació més neutra i crítica de la realitat surt a la llum 
que s’està aprofitant la “distracció general” que hi ha per 
desallotjar centres socials ocupats de Barcelona i rodalies. 
Fet que remarca més aquesta idea que cal ser crítics i mi-
rar qui hi ha darrere de tot aquest entramat polític. Per 
tant, no podem oblidar dates claus com: el 15M, el procés 
del Banc Expropiat, el cas 4F o les manifestacions estu-
diantils que també es duien a terme amb una resistència 
pacífica similar a la del passat 1O. Així doncs, és impor-
tant no oblidar que els mossos d’esquadra formen part 
de l’autoritat i aquesta respon directament als interessos 
de la classe dominant. Així, els mossos no van actuar en 
els últims successos, ja que responien a allò que pretenia 
i buscava el Govern de la Generalitat i no perquè els mos-
sos d’esquadra s’hagin tornat benèvols i empàtics amb les 
problemàtiques socials en general.

Des d’una perspectiva feminista, és interessant analitzar 
els diferents esdeveniments tant els formals com els que es 
donen al carrer. Als mitjans de comunicació, ens mostren 
imatges polítiques protagonitzades per homes. Per tant, 
un moviment que té com a objectiu canviar molts aspectes 
de la societat, no està tenint present d’altres lluites com 
seria la feminista. A més a més si posem la mirada als ca-
rrers, veurem que qui agafa els megàfons a les manifesta-
cions és l’home  blanc amb la seva veu potent i clara, que 

qui encapçala els blocs amb pancartes majoritàriament 
són homes.

A tall de conclusió, el què pretenem amb aquest article és 
aportar una visió més àmplia i crítica de tot un procés que 
sembla molt senzill i realment hi ha interessos ocults com 
a tota estratègia política. Plantejant-nos també a què de-
diquem el nostre temps, aquest bé tan apreciat que ens és 
escàs, sense oblidar-nos de nosaltres mateixos i de la part 
emocional i de cura entre les persones més estimades.

Per acabar una dada curiosa que ens ha fet trontollar el cap 
és que la manifestació del 25 de novembre en contra de 
la violència masclista a Barcelona va tenir una assistència 
de 4.000 persones i per contra a prop de 80.000 Catalans 
i Catalanes s’han desplaçat a Brussel·les per manifestar-se. 
Fet que considerem preocupant i paradoxal.

He intentat creure’m que el poble per fi ha despertat, però 
no puc: no deixo de pensar que el poble està obeint i ens 
ho estem prenent com a desobediència perquè està, sim-
plement, obeint un poder nou (Vassallo, 2017).
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Les receptes de l’Anna de Collbahi | 

Els seus orígens són incerts. Avui en dia es cultiva molt a 
la illa de Chiloé al Sud de Xile, pel que se l’anomena també 
“ajo chilote” i els seus promotors locals asseguren que hi 
ha estat present des de temps immemorials i que el seu 
cultiu ha sigut sempre associat a l’illa” Però les varietats 
silvestres de l’Allium ampeloprasum,  es troben per gairebé 
tot el món tot i que la taxonomia les classifica com a nati-
ves de l’Est del Mediterrani. 
A part de Xile, se’n troben cultius al Nord Est de l’Índia, 
sud de Rússia, Grècia, Itàlia, Roma nia, Albània, Bulgària, 
Iugoslàvia, França, Portugal, Estat Español, Anglaterra, 
EEUU i Canadà.
Els testimonis més antics documentats del seu cultiu 
comercial daten dels voltants del 1650 de la mà de John 
Tradescant el Jove a Anglaterra. D’allí hauria viatjat fins 
a l’assentament de Scio a la vall Willamette, a Oregó amb 
immigrants de l’est dels Balcans que el van ocupar a mit-
jans del 1800 i on el cultivarien per al seu consum. No va 
ser fins el 1941 que va ser redescobert pel viverista Jim 
Nicholls en l’assentament ja abandonat de Scio. Els habi-
tants de la zona coneixien “l’herba” però no la utilitzaven. 
Nicholls va estar cultivant i reproduint l’all fins que el va 
començar a comercialitzar el 1953 sota el nom d’all elefant. 
El seu estatus botànic encara no ha estat ben establert. Ja-
mes R. Bagget de la Universitat d’ Oregó el classifica com 
a  Allium scordoprasum. (l’all comú és  Allium sativum.) 
però el botànic i horticultor Martyn Rix el classifica com a  

Allium ampeloprasum, l’all salvatge del que deriva l’Allium 
porrum o porro salvatge. Aquesta darrera classificació sem-
bla que és la que pren més força actualment.
Com a aliment, l’all elefant presenta moltes propietats me-
dicinals i nutritives: ric en vitamines A, C i E, també conté 
al·licina (pròpia dels alls) i sulfòxid de tiopropanal (el fac-
tor lacrimogen de les cebes) que trobem en cebes i porros 
però no en l’all comú. Com que l’all elefant està a cavall entre 
l’all i el porro és per això que hi trobem combinats els dos 
components. 
L’al·licina té efectes antibiòtics. S’ha demostrat la seva acti-
vitat in vitro contra la Candida albicans, algunes especies 
de Trichomonas, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 2  
Salmonella typhi, S. paratyphi, Shigella dysenteriae i Vibrio 
cholerae. També se la descriu com a agent hipoglucèmic i 
hipolipemiant amb efectes antitrombòtics. Té propietats 
antioxidants i elimina radicals lliures. També es útil en la 
hipertensió. 
També hi ha un estudi clínic que demostra que a més de 
tenir un alt poder antibacterià, l’all elefant té un efecte an-
ticancerígen en actuar com a inhibidor de la proliferació i 
activitat de cèl·lules d’osteosarcoma (U2OS).
Finalment cal destacar que al tenir menys sulfur que l’all 
comú és molt més fàcil de digerir i no “repeteix” així que 
és totalment apte per a estómacs delicats tant cru com cuinat.
Bon profit!

Marta Trigo

Farcellets de calçots i alls elefant.
Per la massa: ½ litre de farina (blat, fajol, etc.); 300 ml. 
d’aigua; 1 culleradeta de sal; 1 dau de llevat de parís; Oli 
d’oliva.

Pel farcit: 25 calçots; 4 o 5 alls elefant; 2 pastanagues; 100 
gr. de moniatos i/o patates.

Fornejar les verdures senceres durant uns 25 minuts (de-
penent del gruix) a 180º. Mentrestant asclar l’aigua, la sal i 
el llevat fins que quedi ben dissolt i afegir-hi la farina fins 
a aconseguir una massa de la consistència de la de fer pa.

L’all elefant

 1. http://www.iucnredlist.org/details/172192/0
 2. https://es.wikipedia.org/wiki/Alicina
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3874095/

Treure les verdures del forn, mesclar-les i aixafar-les. Afe-
gir-hi un raig d’oli perquè quedin lligades.

Estirar la massa, tallar-ne quadrats, farcir-los i tancar-los 
en forma de farcellets. Fornejar-los a un màxim de 170º 
uns 15 minuts.

Servir i gaudir
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Marta Trigo

| Els remeis de la Mari  

Loció pels polls
Tallar branquetes de ruda (a ser possible, quan està flori-
da) i posar-les a macerar en un pot de vidre amb alcohol. 
Ho deixarem així fins que l’alcohol es torni verd i la planta 
perdi el seu color. Por trigar un mes més o menys. 

Per aplicar-la, hi “xucarem” un cotó i impregnarem  tot 
el cuir cabellut com si apliquéssim un tint. Embolicarem 
el cap amb film transparent o una tovallola i ho deixarem 
actuar unes hores o fins i tot, tota la nit. 

La Ruda 
La Ruta graveolens és una planta aromàtica medicinal, 
tipus arbust, originària d’entre la mediterrània oriental i 
l’Àsia Menor, molt emprada per remeieres i llevadores du-
rant moltes èpoques en els cicles de la dona per les seves 
propietats emmenagogues, ja sigui per alleujar els mals de 
la menstruació, les regles irregulars, i per sobretot… per 
provocar avortaments. Però és una planta molt tòxica i 
s’ha d’anar amb molt de compte pel que fa a la seva inges-
ta. En canvi, per a ús tòpic podem usar-la més tranquil·la-
ment i degut a la seva acció revulsiva resulta útil en afec-
cions cutànies com la sarna, la psoriasi, èczemes, polls, etc.

Entre els seus principis actius es destaquen la rutina, ta-
nins, goma, resina, oli essencial, pinè i llimonè.

La ruda s’empra, igualment, com tranquil·litzant nerviós, 

ja que calma els atacs de pànic, l’angoixa i el sotsobre.

També és receptada per eliminar paràsits intestinals i, si 
s’aplica directament en el front, alleuja els mals de cap (de 
fet la Mari, n’és un testimoni a aquest efecte). 

És molt utilitzada com a remei homeopàtic per combatre 
la depressió, ansietat, desmotivació i intranquil·litat.

També se li atribueixen propietats més “màgiques” com la 
de foragitar les bruixes i és per això per la que es recomana 
posar-la a l’entrada de la casa. 

Els antics romans afegien l’extracte de l’herba en els men-
jars quan pressentien ser atacats pel poder mental d’un 
fetiller.

A la Grècia hel·lènica se la va considerar com a antídot 
contra el verí de fongs tòxics i com a remei per a les pica-
des d’algunes serps. A causa de la seva penetrant i peculiar 
fragància també se la va utilitzar en l’exercici de l’exorcis-
me.

A l’hort, l’emprem per a mantenir-ne allunyats els insectes 
als que no els agrada la seva forta olor. 

Mascareta nutritiva 
d’alvocat
Aquesta és una mascareta especialment recomanable per 
la cara i els peus tot i que és bona per a la pell de tot el cos i 
la podem aplicar per zones, escollint en cada ocasió la part 
del cos que volem nodrir. 

Per a fer-la, mesclarem i aixafarem un alvocat amb un io-
gurt natural sense sucre. Hi afegirem dues culleradetes de 
mel, remenarem bé i l’aplicarem a la pell durant uns 30’. És 
un bon  moment per a descansar.

Passat el temps, la retirarem amb aigua tèbia. Sense sabó. 
De seguida podem veure els seus efectes. Ens quedarà la 
pell suau i radiant. A l’estiu, quan sentim que la pell dels 
peus es resseca és especialment agradable l’efecte d’aquesta 
mascareta.
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L’alvocat
L’alvocat o palta  és el fruit de l’arbre del mateix nom (Per-
sea americana) un arbre de la família de les Lauràcies, a 
la qual pertanyen espècies tan conegudes com el llorer 
(Laurus nobilis ) o el camforer ( laurus camphora )

 És originària de Mesomèrica i va ser domesticada pels 
pobles indígenes d’aquesta zona fa uns 7000 anys. Actu-
alment l’espècie es conrea en llocs amb climes tropical i 
mediterrani.

La paraula alvocat ve del náhuatl ahuacatl = “testicle d’ai-
gua”. Els espanyols van fer el préstec lèxic de ahuacatl, cre-
ant els nahuatlismes aguacata i avocado, aquesta última 
una paraula ja coneguda, que designava antigament als 
advocats.

Els fruits de l’alvocat són unes drupa en forma de pera de 
color verd oliva i superfície rugosa amb una polpa verda 
groguenca i un os central molt gran (Hi ha varietats que 
no el tenen ). Existeixen aproximadament unes 400 varie-
tats, per la qual cosa podem trobar fruits de formes i pesos 
diferents, que poden arribar a un màxim de 2 kg.   

La característica alimentària principal d’aquest fruit és la 
seva riquesa en greixos que arriben en algunes espècies 
al 30 %, però que normalment es mouen entre un 10 o 
15 %. L’avantatge d’aquests greixos en què estan formats 
per àcids grassos insaturats ( àcids linolènic i linoleic fona-
mentalment), pel que, igual que passa amb l’oli d’oliva, el 
peix blau, l’all o la poma, ens poden ajudar a contrarestar 
els efectes perniciosos dels greixos saturats continguts en 
els olis animals. Resulta molt adequat per evitar la forma-
ció de colesterol, reduint el risc de sofrir alguna malaltia 
vascular, com infarts o hemorràgies cerebrals. Igualment 
interessant en aquest sentit resulta el seu alt contingut en 
lecitina, necessària en el metabolisme dels greixos i molt 
útil en la lluita contra el colesterol i en la prevenció de la 
arteriosclerosis. Cal destacar la importància d’aquest tipus 

de greixos en la prevenció o 
tractament de malalties com 
l’alzheimer, la depressió o l’es-
clerosi múltiple. 

L’alvocat és molt ric en vitami-
na D, necessària per regular 
l’absorció de calci i fòsfor en el 
cos i impedir la fragilitat dels 
ossos i de les dents. Menjar 
aquest fruit pot resultar molt útil durant el creixement per 
aconseguir uns ossos sans i una talla correcta, evitant el ra-
quitisme. D’igual manera pot ser molt convenient en altres 
etapes de la vida quan fa falta una aportació extra d’aquests 
minerals. Resulta així particularment interessant durant la 
gestació i, especialment, a partir d’una edat avançada, per 
evitar l’aparició de l’osteoporosi. A la seva riquesa en vita-
mina D, hem d’afegir el seu alt contingut en Vitamina I, un 
potent antioxidant i molt necessària per al bon funciona-
ment del cor. És molt ric en potassi, per la qual cosa equili-
bra la ingestió d’altres productes rics en sodi i contribueix a 
un bon estat del sistema nerviós. Presenta també quantitats 
considerables de magnesi, calci i ferro.

A més, l’alvocat probablement sigui un dels millors fruits 
que existeixin per nodrir la pell ja que ajuda a afavorir el 
col·lagen, humecta amb els seus àcids grassos naturals i 
combat molts problemes del cutis. A més, la vitamina I 
és protectora de la 
pell contra agents ex-
terns, ajuda a la seva 
regeneració i també 
és antioxidant. Com-
bat arrugues, potes 
de gall, acne i fins i 
tot dermatitis. 

Tot un fruit a tenir en 
compte, oi?

https://es.wikipedia.org/wiki/Persea_americana
https://www.botanical-online.com/aguacate.htm
http://es.globedia.com/propiedades-aguacate-esclerosis-multiple

Fonts:
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Moltes dones estan preocupades pel VPH V(Virus 
del Papil·loma Humà)  ja que afecta a un altíssim per-
centatge de la població i se sap que és el causant del 
temut càncer cervical. Des de la Red-CAPS (Xarxa 
de dones professionals de la salut), hem investigat li-
derades  per  la  Dra.  Carme Valls,  tota  la  literatura  
mèdica  publicada  en  diferents idiomes fins avui i 
hem tret algunes conclusions.

EL VIRUS

Sota el nom de  VPH (Virus del Papil·loma Humà) hi 
ha més de 100 soques diferents. D’aquestes, unes 15 
són potencialment cancerígenes. Són la 16, 18, 31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82, encara que 
és probablement que també siguin oncogèniques la 
26,53 i 66. D’entre aquestes soques, es considera que 
només les 16, 18, 31 i 45 són d’alt risc. La resta, 82, 
només produeixen condilomes (berrugues) que, en 
cas de ser molestes, poden ser cauteritzades al Centre 
d’Atenció Primària o cremades a casa amb barretes de 
nitrat de plata comprades en farmàcies.

És un virus ADN de pell (que combina el seu ADN 
amb el de les cèl·lules amb les quals entra en contacte 
i els seus voltants). És d’acció local i només estableix 
infeccions productives en l’epiteli estratificat de la 
pell i mucoses. És a dir: només allí on hi hagi el con-
tacte serà on es desenvolupi.

El primer important a saber és que, encara que per-
què hi hagi un càncer d’úter ha d’haver-hi una in-
fecció de VPH (d’algun dels 15 tipus cancerígens es-
mentats), no ocorre a l’inrevés: la infecció per VPH 
no té perquè cursar en un procés cancerós.

De fet, el 70% de les infeccions de VPH desapa-
reixen en un any sense produir alteracions on-
cològiques i el 90% en dos. Només en cas que la 
infecció amb alguna/es de les soques oncogèniques 

persisteixi, es podrien arribar a desenvolupar lesions 
precanceroses que, de no ser tractades, poden cur-
sar en un càncer cervical invasiu. Es triga fins a 10 
anys a produir lesions precanceroses, i uns altres 10 
anys més a començar a desenvolupar el carcinoma in 
situ. És un procés llarg pel que amb un bon control 
ginecològic és fàcil prevenir danys greus.

A més, perquè es produeixi un càncer cervical, no 
n’hi ha prou amb la presència d’un cep de VPH onco-
gènica. Factors com l’edat, la pobresa, el tabaquis-
me, alt nombre de parts, la coexistència amb altres 
ITS (Infeccions de Transmissió Sexual), la immuno-
depressió i altres factors desconeguts són claus pel 
desenvolupament de la malaltia. A més, la Societat 
Espanyola de Contracepció, a la seva pàgina web, cita 
com a primer factor col·laborador el consum d’anti-
conceptius hormonals.

COM ES CONTAGIA

Com ja hem dit, el virus del papil·loma humà es 
transmet per contacte, per abrasió de la pell (no pels 
fluids sexuals), durant les relacions sexuals. És la ITS 
més freqüent i una de les menys innòcues. L’ús del 
preservatiu disminueix el contagi encara que no 
ho prevé del tot. Cada vegada que tenim un contacte 
genital amb una persona que té algun cep de VPH 
podem contagiar-nos. A més no vam crear immu-
nitat pel fet d’haver tingut contagi previ i ens podem 
contagiar de diversos ceps alhora o per separat. És 
a dir, la majoria de les persones probablement 
entrem en contacte amb alguna o diversos ceps 
de VPH al llarg de la nostra vida. De fet un estudi 
holandès demostrava que fins i tot es podia trobar 
VPH en molts lavabos públics. Però com diem, en-
cara que el VPH és molt contagiós, la majoria de 
les vegades ho anem a eliminar espontàniament.

És important saber també que tot i que no existeixes 

Virus del Papil·loma Humà
Marta Trigo
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mètodes de detecció en homes, en són portadors. 
En el seu cas no desenvolupen càncers genitals però 
sí que poden patir processos tumorals en mucoses 
de la boca, gola, laringe i faringe tot i que són molt 
excepcionals es casos reportats.

PREVENCIÓ

La citologia de coll d’úter és el mètode més antic de 
detecció que existeix i el que ha demostrat millors 
resultats fins avui encara que és també, el menys ava-
luat científicament. Aquest mètode de detecció pre-
coç de contagi per soques oncogèniques permet el 
seu control i possible actuació en cas necessari.

És important destacar que, entre les 600 morts anu-
als a Espanya per càncer de coll d’úter, no s’havia fet 
citologia al 80% de les dones. I és que com ja hem 
vist, el procés cap a un càncer de cèrvix és lent i, per 
tant, mantenint al dia el calendari de revisions gine-
cològiques, en cas que tinguéssim la mala sort d’estar 
entre aquest petit percentatge de dones que es con-
tagia d’una soca agressiva de VPH i que, a causa de 
la suma d’altres factors, desenvolupa una lesió pre-
cancerosa que sigui susceptible d’agreujar-se i desen-
volupar  un  carcinoma  in  situ,  es  pot  actuar  a  
temps  amb  una  conificació cervical que consisteix 
a fer una petita intervenció i extirpar la part del coll 
de l’úter afectada pel VPH i en la qual s’estigui desen-
volupant una lesió precancerosa. És una intervenció 
bastant senzilla que en general no sol tenir compli-
cacions ni efectes secundaris. Però fins i tot fins a ar-
ribar a aquesta decisió, si portem el nostre calendari 
de revisions al dia, tenim temps d’optar per mètodes 
menys invasius i deixar aquesta com a última opció.

No totes les displàsies (creixements anormals de 
teixit) desemboquen en un càncer. Les catalogades 
com a lleus i un 40% de les moderades es resolen per 
si mateixes.

LA VACUNA

En 2007 es van introduir en el calendari de vacuna-
cions espanyol dues vacunes contra el VPH: Garda-
sil de la farmacèutica Merck i Cervarix de GlaxoS-
mithKline.

En els dos casos es vacuna contra dos de les quin-
ze soques del virus d’alt poder oncogènic, els tipus 
16 i 18. Però, segons els estudis que hi ha, a Espanya 
només el 28,2% de dones amb displàsies moderades 
o greus van ser infectades només pel tipus 16 o 18. 
Aquesta vacuna doncs, no servirà per a l’altre 77,8% 
de dones infectades amb altres ceps oncogèniques. 
A més cal tenir en compte que és una vacuna “pro-
filàctica”, no terapèutica (és a dir: evita la infecció, 
no la cura) i està demostrada la seva ineficàcia en 
dones no verges.

Quan es va llançar a nivell nacional la vacuna con-
tra el VPH es va produir a l’Estat Espanyol un movi-
ment professional i acadèmic sense precedents: més 
de 10.000 professionals de la salut, incloent a més del 
50% dels professors de medicina preventiva i salut 
pública de l’estat, van mostrar el seu acord amb un 
manifest denominat “Raons per a una moratòria a la 
vacuna contra el VPH a Espanya.” A més en països 
com Japó, els governs han deixat de recomanar-la. 
Malgrat això des de la Salut Pública espanyola se se-
gueix recomanant i finançant.

Segons el Catedràtic de Salut Pública d’Alacant, el Dr. 
Carlos Álvarez-Dardet, que encapçala una campanya 
demanant la seva moratòria fins a obtenir més proves 
sobre la seva eficàcia i seguretat, aquesta vacuna, al 
contrari que altres vacunes que considera que sí sal-
ven vides, no és necessària, ni efectiva; i ni tan sols 
és segura. És inútil i perillosa.

A més sosté que encara que teòricament protegeix 
a la població contra el càncer de coll d’úter (també 
cridat de cèrvix), és fals ja que:
• Només ofereix protecció enfront de dues (o quatre, 
segons la marca) de les 100 ceps del virus del papi-
l·loma humà.
• Els efectes de les vacunes duren pocs anys (Cerva-
rix reconeix en la seva fitxa tècnica que “almenys” 18 
mesos).
• El virus del papil·loma humà es transmet bàsica-
ment per via sexual, per la qual cosa no té cap sentit 
posar la vacuna a nenes de 12, 13 o 14 anys.
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Un altre risc que assenyala la Dra. Carme Valls de la 
Xarxa-CAPS és que cap la possibilitat que la immu-
nitat contra els virus 16 i 18 doni majors oportuni-
tats a altres tipus del virus que aprofitin el “nínxol 
vacant”.

A més no s’han fet assajos clínics amb el grup de 
població que s’està vacunant pel que s’ha llançat al 
mercat sense conèixer els seus efectes adversos. Des-
graciadament aquests s’estan veient una vegada les 
vacunes al mercat: invalidesa permanent per malal-
tia del sistema nerviós, desordres autoimmunes, em-
bolismes pulmonars, síndrome de Guillain-Barré, 
convulsions, desmais, tremolors, síncopes, vertígens, 
pancreatitis, lupus i mort. En 2015 van ser notifica-
des per diferents associacions d’afectades per la va-
cuna del VPH davant l’Agència Europea de Medica-
ments,  45.222 casos de reaccions adverses (32.876 
Gardasil i 12.346 Cervarix. Entre les quals 352 van 
acabar en mort (311 Gardasil i 41 Cervarix).

A més aquesta vacuna és la més cara que hi ha. L’as-
saig que més temps ha tingut de seguiment  fins  ara  
ha  estat  de  sis  anys.  El  càncer  pot  trigar  fins  
a  30  anys  a desenvolupar-se pel que, s’ha calculat 
que para quan es comencin a prevenir els primers 
casos de càncer de coll uterí, el SNS s’haurà gastat 
uns 4.000 milions d’euros.

Mentre, el SNS està retallant en els dispositius actuals 
de detecció precoç com la citologia allargant cada ve-
gada més les cites. De fet hi ha una proposta per pas-
sar de fer- les cada tres anys a cada cinc.

Per a més informació sobre els efectes adversos de la 
vacuna, veure el documental “Papil·loma: les dones 
hem de decidir” (es pot veure gratis a Internet).

QUÈ PODEM FER PER PREVENIR UN 
CÀNCER ÚTER
• Portar un control ginecològic actualitzat tenint en 
compte que la presència de VPH per se no provoca 
càncer.
• Si  es  detecta  la  presència  d’una  soca  oncogènica  
en  el  nostre  cos  hem  de realitzar, com contempla 

el protocol existent,  més controls i citologies fins que 
aquesta desaparegui.
• Mantenir una activitat sexual responsable i una 
vida sana exempta de tabac i d’aliments escombra-
ries, i hàbits com l’estrès que afebleixin el sistema 
immunitari.
• No usar anticonceptius hormonals de cap tipus 
(ni píndoles, ni enganxines, ni dispositiu intrauterí 
amb hormones, ni injeccions…)
• Una bona educació sexual a les i els adolescents és 
vital per a la prevenció dels riscos associats a algunes 
soques del VPH, i sobretot el risc de contagi d’altres 
ITSs més perilloses com el VIH, les clamídies, la sí-
filis, etc.
• Participar en les campanyes que exigeixen mora-
tòries a la vacuna i portar l’atenció ginecològica als 
grups de risc.
• Hi ha estudis que analitzen els efectes de l’acupun-
tura sobre la immunitat i. especialment interessants 
per al tema que tractem són els que han comprovat 
que augmenta la immunitat cel·lular. Dos exem-
ples:

• A Japó, un equip de diverses universitats va ana-
litzar la sang d’un grup de voluntaris abans i des-
prés de l’aplicació d’acupuntura. La seva conclusió 
va ser que l’ “acupuntura regula el sistema immu-
ne i promou l’activitat de la immunitat humoral i 
cel·lular així com la de les cèl·lules destructores na-
turals del cos (cèl·lules NK)”.
•  La revista anual de l’Associació de Metges de 
Gran Bretanya i Irlanda, en el seu número 4, edi-
tada el 2014, va publicar un  article recopilatori 
d’estudis realitzats sobre aquest tema en el qual es 
concloïa que  “l’acupuntura té cert efecte regulador 
tant de la immunitat cel·lular com de la humoral. 
La influència de l’acupuntura sobre la immunitat 
cel·lular inclou el fet que pot promoure la prolife-
ració de limfòcits T i modula la síntesi i secreció de 
citoquines en la resposta immunològica.”

• També podem trobar comprimits naturals i ho-
meopatia específica per a ajudar el sistema immuni-
tari a combatre aquest tipus de virus. 
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Volem explicar la història de la gent corrent, de la 
gent normal com tu i com jo. Volem saber com van 
viure, com es van sentir, què van haver de patir. Vo-
lem fer una història des de baix, una història popular, 
una història de les persones. I ho volem fer escoltant 
a diferents veus; preguntant i entrevistant als avis i 
àvies del poble. Volem posar per escrit les seves vi-
vències, entendre com fou la seva vida quotidiana, 
quines dificultats van haver de passar però també 
quines foren les seves alegries.

És per això que al llarg d’aquest any 2017 des del 
Centre d’Estudis Mierencs s’han fet tres entrevis-
tes. Els escollits i escollides han estat: la Maria Sitjà 
i Planella (de Ca la Mariot), en Pere Masdevall (de 
Can Malhivern) i la Teresa Font (de Raspat). Aquesta 
darrera malauradament ens va deixar aquest passat 
estiu. Amb ells hem parlat de què sentien les dones 
quan havien d’abandonar la seva família per anar a 
viure a casa els sogres, també hem parlat del dol, de 
les diferències que hi havia entre propietaris i ma-
sovers, de les penúries que es van viure després de 
la guerra civil, de l’educació que van rebre i del que 
recorden del poble. Però també hem parlat de com 
de bé s’ho passaven anant a ballar cada diumenge, 
de la germanor que hi havia entre veïns, de l’alegria 
i el bullici que se sentia per festa major, i de tantes 
altres coses que podreu llegir sota aquestes línies que 

ara escric i és que, a continuació, us volem oferir un 
petit tastet de les entrevistes que hem fet fins ara, es 
tracta d’un resum de les respostes que més ens han 
impactat.

LA VIDA A PAGÈS

1.1.De què treballaven els vostres pares?

 MARIA SITJÀ:  Els meus pares, en Joaquim Sitjà 
(nascut a Mieres el 1889), i la Maria Sitjà i Vilagran 
(nascuda a Mieres l’any 1901) feien de pagès i eren 
masovers a Ca l’Americana. Aquesta casa la van 
llogar quan es van casar. Aleshores, es veu que feia 
temps que no hi vivia ningú. Allà va ser on vaig pas-
sar la meva infantesa i joventut amb els meus ger-
mans. Nosaltres a Ca l’Americana vam tenir un amo 
molt maco, era molt diferent d’altres amos que eren 
més estrictes. Ell es deia Jaume Tenas, era de la fa-
mília Tenas d’Olot. Com que aquesta família tenia 
un fill internat al Collell venien gairebé cada mes a 
veure’l. A més, els amos sempre venien a passar l’estiu 
a la casa amb els seus fills. A mi i als meus germans 
ens agradava molt que vinguessin a l’estiu perquè no 
havíem vist mai cap joguet... i ells en portaven i po-
díem jugar amb ells. Els meus pares tenien por que 
no féssim enfadar aquella mainada, però nosaltres 
ens moríem de ganes de jugar-hi.

La memòria  
oral a Mieres 

Centre d’Estudis Mierencs       L’entrevista | 

Laura Canalias
Eva Grau

Alba Massanas

Maria Sitjà, el dia de l’entrevista.
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Ara bé no tots els amos eren així. Me’n recordo que 
n’hi havia de molt més estrictes, com en Rafel Riera, 
“En Carlina”, que era el ric del poble, Aquell home 
tallava el bacallà com volia. Quan era temps de batre, 
baixava a mesurar (això vol dir que vigilava que els 
masovers no l’estafessin). Abans els amos cobraven 
“a terços”: dos terços del que es batia era pel masover 
i un terç era per l’amo. Per això, en Carlina anava a 
vigilar que els masovers no l’enganyessin i li donessin 
exactament el terç que li tocava. Als masovers els feia 
anar rectes com un pal, perquè si no estava content 
els feia fora i els altres s’havien d’espavilar a buscar 
una altra casa.

 PERE MASDEVALL:  Els meus pares, en Rafael 
Masdevall i al Rosa Olivet, eren pagesos. Treballaven 
la terra i anaven passant així com podien. Van ser 
molt valents!! Amb ells primer vam viure als Casals 
de Sallent i, després, vam anar a Can Puig allà dalt 
al Freixe, en una casa que quedava a 300 metres de 
l’ermita del Freixe. A més, de la feina del camp el meu 
pare també anava a bosc, a trinxar llenya per fer car-
bó. A la mare, encara me’n recordo, l’havia acompan-
yat moltes vegades a peu fins a Sant Miquel de Cam-
pmajor amb un llum de carburo per anar a fer mercat 
cap a Banyoles. A Sant Miquel quedàvem amb un on-
cle nostre, que tenia una euga i un carro. Allà ell ens 
carregava i ens portava cap a Banyoles. Sortíem de 
casa que encara era ben fosc i de matinada anàvem 
caminant per un camí que passava del Freixe a font 
Ricard, cap a la Cadamont, pel Serrat, Coll Ferrer i 
cap a Falgons fins a Sant Miquel. Pel camí trobàvem 
molts carros amb matxos i mules. Al Mercat de Ban-
yoles hi portàvem ous, pollastres i cebes. De cebes 
n’havíem plantat milers!! I ens les havíem d’endur a 
sobre, penjades al coll.

 TERESA FONT:  El meu pare es deia Bartomeu 
Font i era pagès. Ell es va ferir, això vol dir que no 
podia caminar gaire bé, perquè una cama no la podia 
moure bé. Quan es va ferir va caure en una feixa. Val-
guem Déu...quin ensurt que ens va fer! Quan el vam 

trobar el vam portar al poble i va estar-se un any al 
llit. El senyor Miquel, el metge, el va cuidar.La meva 
mare es deia Anna Olivet i Sargatal, també era maso-
vera pobrica. Com que érem tants germans, la mare 
volia viure en una casa on hi hagués feina per tots, 
perquè no haguéssim de marxar a treballar a fora, no 
volia que féssim jornals per altres o que anéssim a 
servir, volia que estiguéssim tots junts. Per això vam 
anar a viure a Raspat.A Raspat teníem feina per tots i 
en podíem viure perquè hi ha 363 feixes, gairebé una 
per cada dia de l’any.

I vosaltres, a quina edat vau començar a treba-
llar i en què?

 MARIA SITJÀ:  A mi i als meus germans quan vam 
plegar de col·legi, als 14 anys, ens van fer anar a enge-
gar les vaques. A pagès sempre hi havia feina. També 
anàvem al camp a cavar, quan era l’època del blat de 
moro. A pagès, les vaques les havíem d’atalaiar, els 
hi havíem d’anar al darrere perquè poguessin pastu-
rar; no és com ara que les tenen tancades amb un fil 
elèctric i no cal que les vigili ningú mentre pasturen, 
abans sempre havies d’estar-te allà per vigilar-les. 
Abans les muntanyes eren molt netes i els camps 
semblaven jardins, saps com n’estaven d’arreglats? No 
hi havia cap herba i tot ho segaven a mà i amb dalla. 
Els homes anaven molt amb la dalla.

 PERE MASDEVALL:  Uf! A treballar vaig començar 
molt jove. Devia tenir 13 o 14 anys la primera vegada 
que em vaig desmamar anant “a bosc”. Vaig començar 
traginant llenya que els més grans anaven tallant i 
trinxant per a després poder fer carbó. La llenya me 
la carregava amb un coixí a sobre l’espatlla i en porta-
va un bon paquet. El primer lloc on vaig començar a 
treballar va ser al bosc a prop de la Cadamont.

 TERESA FONT:  Ha! Des dels cinc anys que treba-
llo jo! Me’n recordo que quan estassaven, nosaltres 
recollíem les herbes i fèiem pilons per cremar, tam-
bé ajudàvem quan s’havien de sembrar els camps... 
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fèiem de tot. Era molt dur...però com que érem molts 
i tots érem de la família ens ajudàvem.

Els homes “anaven a bosc”, què vol dir això?

 MARIA SITJÀ:  Els homes marxaven “a bosc” a les 
enfosques per començar el jornal a la punta del dia. 
Això ho feien a l’hivern, quan era temporada.

 PERE MASDEVALL:  “Anar a bosc” volia dir anar a 
escorxar llenya per fer carbó. Treballàvem per cam-
panyes, sobretot a l’hivern, anàvem a preu fet. En una 
campanya sortien 600 o 700 càrregues de carbó. Si 
ensopegaves un carboner que fos bo en sortia més 
de carbó, sinó era gaire bo se’n cremava massa i no 
s’aprofitava tan bé. La llenya que trinxàvem era so-
bretot d’aulina. Ho fèiem amb una destral, imaginat... 
Me’n recordo com si fos ara el primer dia que vaig 
veure un xerrac. Aquella màquina fa la feina de 2 o 
3 homes amb un moment, la mare que el va parir. 
Tots vam quedar parats, semblava que no podia ser. 
Al principi no donaven gaire bon resultat perquè 
pesaven molt, però després els van anar rectificant i 
millorant i van anar molt millor. Ara qualsevol en té.

A més d’anar a bosc, quines altres feines es 
feien a pagès?

 MARIA SITJÀ:  Cap al juny venia una altra feina; la 
de segar. Aleshores es feien les colles... que en dèiem. 
Amb una calor que feia... buf! Als homes la camisa 
els hi quedava com un cartró de la suor. Però com 
que érem joves no sentíem res. Abans la joventut ho 
aguantava tot. Amb les colles quan es segava sem-
pre hi havia tradició de cantar. “Érem pobrets però 
alegrets”. Les dones no anàvem a segar però teníem 
feina igual perquè els hi havíem de portar el men-
jar. A principi de matí els hi portàvem sopa i truita. 
En acabat, a mig matí, els hi portàvem una amanida 
d’alls tendres o algun tall de botifarra. Per dinar els 
hi fèiem escudella i carn d’olla. Després, feien la mig-
diada per allà terra, i quan es despertaven bevien el 

cafè. Es feien molts àpats. A vegades, els hi portàvem 
borregos amb vi dolç. I a la tarda fèiem patates esto-
fades amb conill o el que fos. Al vespre, finalment, 
menjaven pa, pernil i llonganissa. Feien molts àpats 
perquè deien que feien: “vida de segadors”.

El pic de segar era entre Sant Joan i Sant Pere. Aque-
lles setmanes, els diumenges es deia missa a les set 
perquè els segadors i les seves dones (que havien 
de cuinar) no es paressin per anar-hi. Les segues, al 
principi duraven sis o set dies perquè es feien amb 
volant. Després es van fer amb animals, amb la mula, 
i això ja era més animat. Al final de tot van venir les 
“cosechadores” i ja va canviar molt, amb un dia les 
podies tenir fetes. Quan ho fèiem amb volant, i jo 
era petita, amb els meus germans havíem de lligar la 
“garba”. El meu pare deia: “-per fer la garba sempre 
amb la mà dreta”. En aquell temps els ocells anaven 
ben farts, venien a menjar-se tot el gra. Per això per 
lligar-lo havíem de vigilar que el gra quedés cap en-
dins. Abans hi havia molts més ocells que ara, feien 
nius als pallers, me’n recordo que el meu pare llença-
va els ous i els nius perquè no hi haguessin tants 
ocells que se’ns mengessin el gra. Abans a cada casa 
de pagès hi havia cinc o sis pallers.

Una altra feina que fèiem era la de batre. Quan ba-
tiem a vegades fèiem “pria” amb els masovers de Cal 
Tut (l’Esteve i la Maria que eren els pares i les seves 
filles: La Margarida, la Carme i la Dolors). “Pria” vol 
dir que ens ajudàvem. Quan batiem nosaltres, ells 
ens veien a ajudar amb el seu animal; i quan ho feien 
ells, nosaltres hi anàvem amb el nostre animal. Ens 
ho fèiem venir bé i ens ho repartíem.  Abans amb els 
veïns eres com una família. Hi havia una germanor... 
tothom s’estimava molt més que ara. Si hi havia algú 
malalt t’ajudaves amb tot. Ara ha canviat molt.

Alguna anècdota que vulguis explicar?

 MARIA SITJÀ:  Me’n recordo que el meu pare te-
nia una euga, era una de les eugues més maques i 
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grosses del poble. Aquella euga va fer 22 pollinades 
(d’aquests pollins 18 van ser cavalls i 4 van ser eu-
gues). Això va anar molt bé perquè el meu pare es va 
poder vendre els pollins i fer algun diner. Els pollins 
naixien el gener o al febrer i els veníem a l’agost o 
al setembre a un forester que coneixia el meu pare. 
Si algun any  no en volia, el meu pare marxava de 
matinada cap a la Fira de Sant Lluc a Olot, que era a 
l’octubre, i allà els venia.

 PERE MASDEVALL:  Un dia estàvem a prop de 
Can Serra i el pare va sentir les gallines que cridaven, 
va anar a mirar què passava i va veure una serp molt 
grossa en una paret. La va agafar amb una perxa i la 
va escorxar perquè la volia guardar per fer medicina. 
El curiós és que quan la va obrir tenia la budellada 
plena de llet, la malparida.
Es veu, que quan no la veiem mamava d’una vaca. 
Allò ens va impactar molt. T’imagines? Una serp 
mamant d’una vaca?

 TERESA COLL:  A mi m’agraden molt les plantes 
i els remeis naturals. Jo en sé molt de les propietats 
de les plantes i també dels remeis amb serp. D’això 
n’he après tota sola, és una cosa que tinc a dintre, un 
coneixement que sempre he tingut no sé com expli-
car-ho. Del poble de Mieres, sóc de les que en sé més 
de remeis naturals...i com que la gent ja ho sap em 
vénen a preguntar moltes coses, fins i tot em van fer 
una entrevista per fer un llibre. Oli, aiguardent i ai-
gua era un remei que donava als animals que s’havien 
empatxat. La camamilla va molt bé per l’estómac, jo 
me’n bec una mica cada dia. La serp va molt bé per 
curar herpes i malalties de la pell. Jo així em vaig cu-
rar un èczema que em va sortir... i que els metges no 
em podien curar amb medecines. L’aigua de farigola 
va bé per les infeccions, per netejar.

A més de l’èczema nerviós, jo també vaig passar dues 
vegades el tètanus.. una vegada el metge es pensava 
que m’hauria de tallar la mà, però per sort també 
me’n vaig sortir.

INFANTESA I JOVENTUT

Vau anar a l’escola? Com era? Què vau apren-
dre?

 MARIA SITJÀ:  Sí, a les monges, on ara hi ha el Res-
taurant Garrotxa. Hi vaig anar fins a 14 anys. Devíem 
ser una cinquantena de nenes. Hi havia 5 monges que 
ens ensenyaven. Me’n recordo de la “madre” Josefa, 
que era guapíssima. Al poble es deia que s’havia fet 
monja arran d’una enrabiada, perquè no es va poder 
casar amb el noi que ella volia.  Aquesta monja era de 
Granollers i, realment, es deia Anna, però quan es va 
fer monja es va haver de canviar el nom. També me’n 
recordo de la “madre” Vicenta, que era la monja dels 
més petits.

 Al col·legi hi anàvem calçats amb esclops quan plo-
via perquè no teníem pas sabates. Sabeu què són es-
clops? Ara ja no se’n veuen. I després també portà-
vem espardenyes de trena blanques i mitges gruixu-
des. Les monges no volien ni que anéssim màniga 
curta, tot tapat, encara que fos l’estiu. A més, a l’estiu, 
no et pensis pas que podíem portar mitges primes. 
Havíem de portar mitges gruixudes! És igual que 
passéssim calor, allà havíem de creure. I si alguna 
arribava a l’escola sense mitges elles en tenien unes 
allà a punt i abans d’entrar a la classe te les feien po-
sar. No podies anar sense mitges...ni pensar-hi!!

Als meus germans i a mi, com que érem de pagès, ens 
agradava molt anar a l’escola. Abans no podíem estu-
diar tant com ara. Jo tinc un nét que ara farà 22 anys 
i encara estudia...però abans anava diferent perquè 
no hi havia diners per poder estudiar tant. Encara 
gràcies que et poguessis atipar....Per això estudiava 
tan poca gent. I la poca gent que estudiava, quan te la 
trobaves, te la miraves com si veiessis a un sant.

 PERE MASDEVALL:  A l’escola no vam aprendre 
gaire. Els que vivíem al Freixe anàvem amb el capellà 
de Sant Aniol, que es deia Lluís. Nosaltres no anà-
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vem a l’Escola de Mieres. Érem vuit o deu mainades 
que anàvem cap allà.A vegades, aquest capellà a més 
de classe també ens feia treballar. Ens feia fangar per 
sembrar esparcet pels conills i a canvi ens donava vi 
de missa amb un “porronet” com a premi. Aquest ca-
pellà va marxar cap a Figueres a fer de capellà del 
regiment dels soldats.

També me’n recordo que amb els meus germans 
fèiem veure que anàvem a l’escola, però ens escapà-
vem i anàvem al cim del Puig Capell a passar el dia 
allà.

 TERESA FONT:  Primer vam anar a l’escola amb el 
Mossèn de Falgons. Ell em deia Teresina i sempre em 
feia bromes amb el meu nom, i a mi em feia riure. 
Després quan ens vam traslladar a Raspat, vaig anar 
a l’Escola a Sant Aniol amb una mestra, que ara no 
me’n recordo com es deia. Amb la mestra m’agrada-
va molt anar a l’escola... però jo no sabia gaire el que 
s’havia de fer perquè a Falgons no vam aprendre gai-
re cosa. A vegades, hi havia coses que jo no entenia 
per a què ens les ensenyava ni de què em podia servir 
aprendre-les.

I de la joventut, en recordeu alguna història?

 MARIA SITJÀ:  Jo, quan es va morir el nostre pare, 
tenia 18 anys. Això em va fotre la joventut en l’aire. 
Amb els meus germans vàrem estar dos anys de dol, 
Imaginat! Jo fins als 20 anys sense sortir, no podia 
anar a ballar ni res. Amb aquella amargura que passà-
vem. La mort és trista per tothom... Abans dèiem: 
“La mort de jove és recordada i de vell desitjada”.

 PERE MASDEVALL:  Abans de casar-me vaig haver 
de fer la mili. Jo la vaig fer l’any 1951 em va tocar a 
Berga i a la Molina, allà l’hivern era molt fred.

 TERESA FONT:  Recordo que els diumenges anà-
vem a ballar, anàvem a Sant Esteve de Llémena, a 
Santa Pau a la festa de Santa Llúcia, a Mieres, on fos 

que hi hagués ball. A tot arreu hi anàvem a peu. No-
saltres com que érem casi tot noies fèiem patir una 
mica a la mare.

HEROÏNES D’ALTRES TEMPS. 
LES MIERENQUES EREN DONES 
VALENTES

Quines feines feien les dones abans?

 MARIA SITJÀ:  La meva sogra, la Maria Pujolràs 
(nascuda a Granollers de Rocacorba el 1896) havia 
set molt valenta de jove, ella havia anat a fer “veremes 
a França”. Per això d’ella també en tenim una fotogra-
fia, se la va anar a tirar al Collell, amb un capellà que 
tenia una màquina de retratar, per poder passar la 
frontera. Ella ja tenia fills quan anava cap a França, 
els deixava amb la sogra que els hi cuidava, i ella ana-
va a treballar cap allà per poder guanyar més diners. 
La verema durava unes tres setmanes. Una altra fei-
na que havia fet la meva sogra era la rusclar. Rusclar 
vol dir treure la molsa de les alzines amb una mena 
de podall. Un cop neta l’escorça passaven els homes, 
en feien bocins, l’ensacaven i se l’emportaven, ja que 
la feien servir per tenyir. A l’estiu també se n’anava 

En Pere quan 
va fer la mili.
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a herbejar (treure herbes). Ella se n’anava a herbejar 
a la Casica de l’obrador perquè pagaven una pesseta 
i mitja i li donaven el berenar, cosa que no passava 
a totes les cases, que solien pagar només 1 pesseta i 
sense berenar. (abans cobraven per jornal).

Us va canviar molt la vida quan us vau casar?

 MARIA SITJÀ:  La vida em va canviar sobretot 
quan em vaig casar, perquè jo de pagès, de Ca l’Ame-
ricana, me’n vaig poder anar a viure al poble, aquí en 
aquesta casa, a Cala Mariot. I al poble semblava que 
les coses eren una mica més fàcils. Abans a la meva 
època el normal era anar a viure amb els sogres i cui-
dar-los. Amb la sogra hi vaig viure 8 anys i mig (fins 
que es va morir) i amb el meu sogre 25 anys hi vaig 
viure. Jo els cuidava, era el que tocava. Amb el meu 
marit teníem sis o set vaques i veníem la llet (això va 
salvar molt el poble perquè molta gent venia llet a la 
fàbrica i cada mes cobràvem una mica.) Abans tenir 
set o vuit vaques ja era molt (ara sembla poc perquè 
en tenen 60 o 70, però abans anava diferent). Aquí al 
poble les vaques no es portaven a pasturar, les teníem 
a la quadra i del rendiment que donaven (la venda de 
llet i les seves cries) servia per complementar el sou 
del meu marit que anava “a bosc” i a carbonar.

 TERESA COLL:  Quan em vaig casar vaig anar a 
viure Can Coll. Aleshores, vaig haver de viure amb 
la meva sogra un temps i també amb una germana 
d’en Pere. A la seva germana jo no li queia gaire bé. A 
ella no li va fer gaire gràcia que jo anés a viure a casa 
seva, em tenia gelosia. Per això, quan podia em feia la 
punyeta, em feia fer feines que a ella no li agradaven 
i, també, em feia comentaris desagradables.

Després de casar-me vaig tenir encara més feina que 
la que tenia abans...havia d’anar a buscar el menjar 
pels animals, “condeir-los” a tots, anar a comprar, fer 
el menjar per tota la família, rentar la roba al reg... 
amb el fred que feia!, tenir la casa neta...A més, quan 
la sogra, la cunyada o el marit et demanaven algu-

na cosa l’havies de fer sense protestar. Temps lliure 
no en tenia pas. A casa d’en Pere embalcaven cadi-
res. Saps les cadires aquestes de vímet i balca? Doncs 
ells les arreglaven. Jo també vaig aprendre a fer-ho. 
Només em faltava fer això, amb tota la feina que ja 
tenia... però a vegades també ho havia de fer.

Abans es paria a casa... Com van ser els emba-
rassos i el part?

 MARIA SITJÀ:  Abans teníem els fills a casa. Eh que 
érem valentes? Al poble hi havia una “comadrona”, 
la Caterineta. Ella era la que t’ajudava. Si passava al-
guna cosa venia el senyor Miquel, que era un metge 
com no n’hi havia. Paríem com les bèsties! Què et 
sembla?... abans anàvem així, tot era bosquetà.

 TERESA COLL:  Em vaig quedar embarassada per 
primera vegada poc després de casar-me, però vaig 
perdre la criatura quan estava de tres mesos. Vaig 

Casament de la Teresa de Raspat.
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tenir l’avortament perquè treballava massa, me’n 
recordo que jo ja estava molt cansada i la germana 
d’en Pere em va fer carregar una cosa... després d’ha-
ver-ho carregat em va començar a rajar sang. Vaig 
haver de pujar a canviar-me de roba i continuar tre-
ballant. Més tard, a la nit, van cridar la Caterineta (la 
llevadora) i vaig saber que per culpa d’això havia per-
dut el nen. Després d’aquesta pèrdua, em va costar 
una mica quedar-me embarassada una altra vegada 
perquè jo era molt prima. Per això, van decidir que 
em ficarien injeccions per enfortir-me el cos; venia la 
“practicanta” i em punxaven al cul... però no sé pas 
quina medicina em donaven. A mi em semblava que 
aquelles injeccions em feien més mal que bé, però jo 
no podia dir-hi res...Més endavant vaig tenir dos fills 
i una filla: en Josep, en Miquel i la Raquel. El primer 
fill, en Josep, em va costar de tirar endavant, no era 
gaire de menjar... i sempre tenia fred perquè al pis de 
dalt, on dormíem nosaltres no hi havia foc, i jo l’ha-
via d’embolicar molt abrigat, però tot i això sempre 
se’m refredava. Per sort, al final va créixer bé.

Hi havia molta diferència entre homes i dones?

 MARIA SITJÀ:  A casa el pare tenia els diners i el 
pare ho decidia tot. La mare no podia decidir res. Si 
demanàvem alguna cosa a la mare, ella deia: dieu-li 
al vostre pare, si ell diu que sí jo també. Érem tots una 
mica esclaus, perquè si ens queixàvem no teníem plat 
a taula... hi havia misèria...

Abans, però, el que es coneixia molt era la diferèn-
cia entre el que era pobra i el que era ric. Només de 
veure la cara d’una persona ja ho veies. Els pobres 
tots eren lletjos perquè no es cuidaven i de seguida 
quedaven amb la cara vermella i arrugada. També 
es notava molt per la roba, els pobres sempre ana-
ven apedaçats. Els rics eren estirats, “aquí passo jo”, 
hi havia diferència... Nosaltres, que érem pobres, els 
temíem i els respectaven.  Abans tot era “sí senyor” i 
“no senyor”. I els havies de parlar de vostè. I ara això 
s’ha tret molt. Ara, per sort, ja no es nota tant la gent 

que té diners, no es veu tant la diferència.

BOTIGUES, CASES 
IMPORTANTS I CANVIS 
PRINCIPALS DEL POBLE

Què recordeu del poble de Mieres de quan 
éreu petits?

 MARIA SITJÀ:  Abans tots els homes anaven amb 
gorra, faixa, armilla i calces de vellut. Els vells més 
vells portaven barretina i les dones mocador el cap 
i sempre negres. És molt diferent, és un altre món... 
vàrem viure en la misèria en aquell temps i ara en 
canvi es viu millor. Tot i això, abans hi havia moltes 
botigues. Abans hi havia Can Carlina (aquest era el 
ric del poble); Ca l’Escatidor, Can Riera i Can Met. 
Hi havia dues fleques, un sabater, una botiga de roba 
(Can Busquet) i Ca l’Espardenyer... (que venien es-
pardenyes), entre altres.

Anàvem a comprar els diumenges que era el dia de 
festa, i compràvem per tota la setmana.

 Abans les espardenyes se’ns esquinçaven molt per-
què anàvem al camp i caminàvem molt. A tot arreu 
hi anàvem caminant. Abans es caminava moltíssim... 
ui en veies de gent que anava a peu. “Mal de molts 
consol de burros”, que dèiem, perquè érem tots que 
caminàvem. El primer cotxe que hi va haver el poble 
va ser en Rafel Riera (en Carlina), el va tenir abans 
de la guerra. Me’n recordo que tots ens aguaitàvem 
aquell cotxe, ens hi encantàvem. Abans d’aquest 
només havíem vist la Teisa.

 PERE MASDEVALL:  Recordo que veníem sempre 
a proveir a Mieres. Anàvem a Can Carlina, a Can 
Riera i a Ca l’Escatidor (que eren botigues de que-
viures) i a Can Vadó (que era l’estanc, allà hi havia 
l’Eleonor, trempada que era, jo sempre hi anava a 
buscar el tabac). Baixàvem del Freixe amb un burro, 
que li enganxàvem unes sàrries per portar les garra-

Roca de Migdia 3 37



fes i emplenar-les de vi. Una garrafa a cada costat. I 
encara hi cabia el pa i el que fos.
Quan ja vaig ser una mica més gran també baixà-
vem a ballar a Can Clenxa, els diumenges. A vegades 
anàvem encara més lluny a Sant Esteve de Llémena, 
perquè allà hi ballaven més sovint.
Avui el poble ha perdut molt, però abans hi venien de 
tot. Fins i tot caretes de porc que eren molt bones per 
fer caldo. Abans sempre en tenien i ara a penes mai, 
si en vols les has d’encarregar.

 TERESA COLL:  Me’n recordo que baixava amb dos 
o tres xais des de Finestres a Mieres per portar-los a 
matar a Ca l’Escatidor, allà els escorxaven i després 
se’l venien. Des de Raspat a Mieres amb els xais trigà-
vem quasi dues hores... El pare als xais els havia pesat 
abans de marxar per saber a quan l’havíem de vendre. 
D’un xai en trèiem més o menys 400 pessetes. Abans 
400 pessetes era molt. Quan baixàvem al poble tam-
bé aprofitàvem per comprar llaunes i el que fes falta a 
Ca l’Evaristo. La roba la compràvem a Can Busquet, 
però molt de tant en tant, només quan era necessa-
ri, igual que les espardenyes a Ca l’Espardenyer i els 
esclops a Ca l’Escloper. La botiga més important era 
Can Carlina, tothom anava a comprar a Can Carlina, 
la gent havia de fer cua per poder comprar. Una altra 
casa important de Mieres era la de Can Mià, jo una 
vegada hi vaig anar a comprar una planxa.

Què fèieu per setmana santa? Anàveu a la pro-
cessó?

 MARIA SITJÀ:  Sí, aquesta processó és molt im-
portant. Ui molt! Tota la vida ho ha sigut. En aquell 
temps la religió era molt recta. I per això anaves tapat 
fins a dalt de tot. Abans quan veies un capellà sem-
blava que veiessis a Déu Nostre Senyor. Hi havia un 
respecte terrible. I nosaltres, com que érem pobres i 
teníem molta misèria, com aquell qui diu ens havíem 
d’agenollar davant seu. Anava així abans...

 PERE MASDEVALL:  Nosaltres no hi anàvem gaire 

a la Processó la veritat, alguna vegada... però poc. El 
que sí que recordo és que el “dijous sant” només es 
treballava mitja diada. Al mig dia es plegava i després 
la gent baixava cap a Mieres a adorar al sant crist. Per 
adorar t’havies d’agenollar i pregar un pare nostre, 
ara s’ha perdut això d’adorar.

I de la festa major què en recordeu?

 MARIA SITJÀ:  Era el dia que hi havia carn. El dia 
de la festa era l’únic dia que anàvem tips de carn. 
Aquest dia i el dia que matàvem porc. Abans matar 
porc era una festa, no anàvem ni a col·legi. El mes-
tre deia: què passa que ningú vagi  a col·legi? I era 
perquè matàvem al porc. Venia tota la família a fer 
botifarres. Ui la mainada com gaudíem. Les famílies 
abans s’ajuntaven més i s’estimaven. Saps què pas-
sava? Que ens havíem de menester els uns als altres. 
I com que hi havia misèria tots ens ajudaven i ens 
estimàvem molt.

 PERE MASDEVALL:  Llavors estava moblat de gent 
i les festes eren un bullici. Baixàvem a peu per anar 
a ballar.

EMBOSCATS, GUERRA CIVIL I 
DICTADURA

Sabeu alguna història de la Guerra Civil ?

 MARIA SITJÀ:  Ens ho van explicar al col·legi que 
havia esclatat la guerra, jo tenia 10 anys l’any 1936. 
Me’n recordo que al poble van arribar els milicians, 
que portaven aquell gorro. Era un gorro verd amb 
una bola que els hi penjava vermella. Aquests venien 
tots de fora i va durar 2 anys i mig això que vingues-
sin.Aquí al poble no van matar a ningú. Però a l’es-
glésia de Sant Pere, el que hi havia a dintre, ho van 
cremar tot. A més, una nit van fer servir l’Església 
per tancar-hi un ramat d’ovelles que havien requisat i 
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s’emportaven cap a un altre lloc.

Sé que a Falgons sí que van matar gent, perquè es veu 
que mataven als capellans i als rics. Però aquí a Mie-
res no van matar a ningú perquè es van amagar tots. 
Van haver d’estar dos anys i mig amagats, que també 
déu ni do. Els nois que no volien anar a la guerra 
els hi deien desertors. A les famílies dels desertors hi 
anaven els milicians i els hi robaven tot el que hi havia 
a l’habitació dels nois que s’havien amagat, els mata-
lassos i el que fos. Si els haguessin trobat, a aquests 
que estaven amagats al bosc, els haguessin matat a 
tots de cop. Al temps de la guerra van matar a molts 
innocents. El meu pare tenia un seu cosí que s’havia 
amagat, i si l’haguessin atrapat l’haguessin matat.
Al meu pare el van tancar un temps a la presó. Tot va 
ser perquè el seu germà tenia un fill que es va ama-
gar per no anar a la guerra. Quan els milicians el van 
anar a buscar a casa seva, aquest noi es va escapar 
corrents. Li van disparar un tret però no el van tocar 
ni el van poder atrapar. El meu pare, quan va passar 
això, estava a Ca l’Americana i va sentir crits i rebom-
bori. Aquests crits venien del Frigolé, una casa que 
quedava molt a prop, i que era on vivia el seu germà. 
Per això va anar a mirar què passava. Quan el meu 
pare va arribar al Frigolé va sentir als milicians que 
deien que com que no s’havien pogut endur al noi 
de la casa s’emportarien a l’home (el que era el ger-
mà del meu pare). Però com que es veu que aquest 
germà era ferit i no caminava bé, el meu pare va dir: 
“-Deixeu al meu germà i agafeu-me a mi perquè ell no 
pot caminar”. Per això jo dic que abans la gent s’esti-
maven més.

Arran d’això el meu pare va estar set mesos tancat a 
Girona. Concretament, el van tancar al seminari, que 
aleshores es va convertir en una presó. Encara me’n 
recordo. Hi havia unes escales per pujar fins allà... 
Nosaltres l’anàvem a veure; anàvem a Banyoles a peu 
i allà, a Banyoles, agafàvem el carrilet cap a Girona. 
Hi anàvem cada vuit dies, cada dissabte, i li portàvem 
tiberi (pollastre rostit, ous, pa, fruita). Ens el deixa-

ven veure, però de lluny i separats per una barana de 
fusta. No ens podíem pas acostar.

El van agafar el 3 de març de l’any 1937 i va sortir el 
23 de setembre de 1937 (el dia abans de la Mare de 
Déu de la Mercè). Aleshores el van deixar anar, vam 
estar de sort. La meva mare tenia por que els mates-
sin a tots. Però ell ja li va dir que com que era el que 
escombrava l’escala i havia d’anar a llençar la brossa, 
havia pensat que algun dia deixaria el cubell i planta-
ria a córrer per fugir. Després d’aquesta sotragada el 
pare va quedar molt tocat, només va durar 5 anys de 
vida, l’any 1944 ja es va morir a l’edat 55 anys (quan jo 
tenia 18 anys). Pobre home va tenir tantes sotragades 
i espants que va morir molt jove.

 PERE MASDEVALL:  De la guerra me’n recordo 
perquè vaig tenir algun espant. La primera cosa que 
recordo és que els del Comitè van cremar i fer malbé 
els sants allà dalt al Freixe. També van fer malbé una 
mare de déu que hi havia allà en un oratori abans 
d’arribar al Puig. Em va saber greu perquè era molt 
maca i grossa. A l’oratori li van fotre un cop de mall 
i va quedar escabotat, i encara sempre més l’he vist 
així, escabotat, ja el podien haver arreglat, com van 
fer amb els de Santa Pau. Una altra cosa que recor-
do, era que a vegades em demanaven que avises als 
emboscats perquè poguessin amagar-se si és que ve-
nia algú. Eren homes que s’amagaven perquè els ha-
vien cridat a quintes i no volien anar al front. Es clar, 
veien que el que marxava ja no en tornava...i per això 
s’amagaven en aquestes muntanyes d’aquí darrera. 
En una barraca n’hi podien arribar a viure set, vuit, 
deu, fins a quinze.

Jo feia veure que anava a talaia el ramat, i cridava: 
“TASSI LA CABRA”. Quan sentien això ells s’havien 
d’amagar. Entre els emboscats recordo que hi havia 
en Jaumet, l’amo d’aquí a Can Sitjà, però també en 
venien de més lluny, n’hi havia que eren de Girona. 
Vivien en una barraca n´hi havia 15 o 16.
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En les èpoques que hi havia quietud, sortien a pren-
dre el sol, fins i tot havien vingut alguna vegada al 
Puig.

Un altre espant que vaig tenir va ser un dia que vaig 
veure que hi havia gairebé 100 persones pujant per 
la font del Freixe. Eren gent del Comitè que venien 
a fer escorcolls, “registres” que n’hi deien. Van fer un 
escorcoll a Ca l’Ermità i es van endur força coses. A 
casa meva també van entrar, però al pare només li 
van fotre el rellotge de cadena i una pipa molt maca 
que tenia, suposo que també alguna altra cosa però 
no ho recordo. Però ell no va poder dir ni fer res per-
què sinó l’haurien “pentinat”. A mi un dia em van 
agafar pel braç i em van portar cap a l’ermita per pre-
guntar-me coses. Allà hi havia una mola de peu per 
molar el volant o tallaverder, i jo pensava quan hagi 
acabat de molar et fotrà un cop de matxet i t’obrirà el 
cap, gràcies a deu no va passar res. Amb tota aquella 
gent, i la que va venir després que fugia cap a França 
ens en vam veure una. Cada dos per tres arribaven 
a casa persones, famílies o militars que tenien gana, 
i preguntaven si teníem menjar. De pa els hi dèiem 
que no en teníem, però sempre els hi oferíem una 
olla de farro. I tots estaven ben contents que els n’hi 
donéssim. Quan quedaven tips marxaven, però al 
cap de pocs dies ja n’arribaven uns altres. Ens en vam 
fer un tip de fer olles de farro amanit. Per això, quan 
pastàvem i fèiem pa, només de treure’l del forn el 
posàvem en un cove i l’amagàvem ben ràpid, per no 
haver-lo de donar a aquella gent i poder-nos-el men-
jar nosaltres. Anàvem a moldre al moli de Sant Aniol, 
carregàvem el burro amb un sac a l’esquena de blat de 
moro i ens durava tres o quatre dies.

També recordo, un altre cas, el de Raspat, que eren 
parents meus, hi va anar el Comitè i com que en 
aquella casa es feien el vi, perquè tenien molta vin-
ya, es van emborratxar. A la dona d’aquella casa, com 
que no els hi volia dir on eren els emboscats, la van 
agafar pels cabells i la van aixecar en l’aire. T’ima-
gines? Es veu que un dels seus fills en veure això va 

fotre un bon cop a uns dels carabiners i va marxar 
corrents cap a casa nostra a amagar-se. El pare li va 
fer el sopar i després van marxar tots dos cap a Ras-
pat a veure si podien fer alguna cosa. Déu vulgui que 
visquem força i que no en veiem cap més de guerra.

Hi va haver gent refugiada al poble durant la 
Guerra?

 MARIA SITJÀ:  A Ca les Hermanes, que era “hotel”, 
n’hi havia uns de Màlaga, i a la rectoria n’hi havia 
uns d’Astúries. Aquests d’Astúries anaven més ben 
vestits que els de Màlaga. “Al cuartel” n’hi havia uns 
altres, però no me’n recordo gaire d’aquests. En aque-
ll temps, quasi cada 15 dies venia a casa un forester a 
menjar; eren gent d’aquesta refugiada que no tenien 
res per menjar, venien a dinar i els hi havies de do-
nar menjar. (l’alcalde ja ho tenia anotat i els anava 
repartint per les cases). Me’n recordo que parlaven 
en castellà i la mare no els entenia.

I quan es va acabar la guerra? Com va ser el 
franquisme?

 MARIA SITJÀ:  Els rojos que en dèiem, fugien cap 
a França perquè tenien por del que pogués passar. 
Aleshores la gent bona, la normal diguem, va poder 
recuperar el bestiar que els hi havien requisat. Des-
prés de la guerra va venir l’època d’en Franco. Ales-
hores ens van imposar la ració (cartilles de raciona-
ment). Un cop al mes ens daven oli, un sucre roig que 
semblava moll i que es bellugava (la  melassa que en 
deien), sabó, arròs, etc.  Tot el  més bàsic sempre era 
segur. De tant en tant, hi havia un extraordinari i po-
díem comprar xocolata, però molt poques vegades.
Nosaltres teníem la ració a Can Riera perquè cada fa-
mília tenia assignada una botiga i només podies anar 
a aquella. En aquell temps no podies triar la botiga 
a la qual volies anar i tampoc podies comprar el que 
volies, havies de comprar el que et tocava. Havies de 
portar un tiquet i ells se’t quedaven el tiquet confor-
me l’havies anat a buscar i et ficaven un senyal. El 
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cafè, saps com el fèiem? De blat torrat i el molíem a 
sobre el diari amb una ampolla i amb allò fèiem cafè, 
i en acabat el fèiem al foc a terra i a l’ansat del cafè 
quan bullia, hi tiràvem un parell de brases de caliu. Ja 
veus si menjàvem natural, tot era cremat!

Després de la guerra el primer alcalde del franquisme 
va ser en Pepitu Collboni (que era un veí de casa). 
En acabat va ser en Verdaguer que hi va estar trenta 
anys d’alcalde. Aquest va ser el que ens va portar més 
llum al poble, no va ser fins amb en Verdaguer que 
en va començar a tenir tothom. Abans d’això ja hi 
havia alguna casa que tenia llum però molt poques, 
me’n recordo que hi havia una bombeta allà al cantó 
de Can Cinto, una allà a la font i alguna altra per aquí 
al carrer, però a les altres cases del poble quasi a cap 
no n’hi havia. I també va ser amb ell que van posar 
l’aigua corrent al poble (cap als anys cinquanta, devia 
ser cap a l’any 58 o 59). I d’aigua abans de tenir-la a 
casa s’havia d’anar a buscar a la font o al pou.  No-
saltres anàvem al pou de Can Penats i a la Font de la 
Cellera. Va semblar qui sap què posar l’aigua a casa.

 PERE MASDEVALL:  Al final de la guerra aquestes 
muntanyes van quedar plenes d’homes amb metra-
lletes i fusells que anaven tirant càrregues, se sentia: 
“ta, ta, ta ta”, no feia gens de gràcia. A Can Tià, abans 
d’arribar els nacionals, els que fugien van matar un 
pare i la seva filla que estaven a bosc a collir jaç per 
les vaques, els hi van tirar un tiro .Quan van entrar 
“els nacionals”, a aquests que disparaven se’ls hi va 
haver acabat; es van haver d’amagar a França. El go-
vern de França devia quedar moblat d’armes. El pri-
mer que van fer “els nacionals” quan van arribar va 
ser anar al Collell a pelar als que s’estaven allà i que 
havien fet fora els capellans. Aleshores, els amagats 
pel bosc van sortir i es van entregar als nacionals. 
Aquella gent que havia estat tant de temps amagada 
va poder tornar a fer vida normal.

MEMÒRIA DE LA GUERRA 
DELS CARLINS

Sabeu alguna història dels carlins?

 MARIA SITJÀ:  De la guerra dels carlins no me’n 
recordo pas. Només sé que el pare del senyor Miquel 
Verdaguer, el metge, es veu que era molt carlí. Per 
això, a aquest home el varen castigar perquè deien 
que allà a Pujolric, que era seu, tenia moltes armes. 
Arran d’aquest càstig va haver de pagar molts de di-
ners. Ell es va quedar sense propietats i es va haver de 
quedar la propietat de la seva dona, que es deia Paula 
Plana. Per això, les terres d’allà a la vora de Can Grivé 
ja són d’una altra persona, perquè ell es va poder que-
dar la casa però no les terres. Es van haver de vendre 
aquelles terres per pagar aquesta multa. Jo d’això no 
me’n recordo pas, a mi m’ho havien explicat.

 PERE MASDEVALL:  N’he sentit a parlar, però no 
en sé massa cosa, només que hi va haver una guerra. 
I que aquí a Can Grivé hi havia tingut gent tancada, i 
que després els van matar. Encara hi ha alguna fines-
tra d’aquelles petites que es feien servir per disparar.
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L’ENDEMÀ DELS AVIS I LES ÀVIES
(Escrit de comiat  a la Teresa l’endemà de la seva partença)

Vaig poder gaudir de la teva saviesa i de la teva mirada 
sorneguera massa poc temps. Vaig arribar tard a la teva 
terra i em va costar molt apropar-me a aquella dona de qui 
tothom em parlava i em deia que m’encantaria. I quanta 
raó tenien. Un dia, finalment ens vàrem conèixer i des del 
minut 0 va néixer una amistat preciosa de la qual no he 
estat a l’alçada. Has marxat donant-me una darrera lliçó 
que em recorda una gran frase del gran i desconegut Char-
les Chaplin, famós per les seves pel·lícules humorístiques, 
però no per la seva enorme saviesa. Aquest petit gran 
home deia que la vida és allò que et passa pel davant men-
tre tu estàs mirant a un altre lloc. I això m’ha passat. Tot i 
saber que aviat marxaries, que te n’alegraves quan venia a 
veure’t  i que gaudíem molt les dues de la nostra compan-
yia, jo he passat els darrers mesos ocupada en altres coses 
i amb ganes de venir a trobar-te. “-Demà hi vaig”, em deia 
un dia rere l’altre. I has marxat. Ja no hi haurà un demà. 
Tinc la casa arreglada i he treballat molt però a tu ja no et 
veuré més. He fet moltes coses que podia haver fet demà, 
però no he vingut a passar estones amb tu... I això segur 
que ja no ho podré fer mai més. 

Adéu AMIGA. Amb majúscules. Per recordar l’emoció 
que em produïa quan em deies “amiga meva”. Trobaré a 
faltar aquells ulls que em miraven des de baix mentre em 
feies preguntes sobre la meva vida i reies divertida de com 
n’era de diferent de la teva. Sempre em vaig sentir tan ac-
ceptada per tu tot i que la meva manera de viure et fos tan 
incomprensible…

Vam començar la nostra relació per la passió comuna per 
les plantes medicinals. I la vam continuar compartint les 
nostres vivències, experiències i maneres de pensar. Però 
sento que et vaig fallar. O potser em vaig fallar a mi. Per-
què, tot i que semblava que com que tu eres una dona vella 
la meva presència et feia bé, no té ni punt de comparació 
amb el que la meva ànima s’enriquia al teu costat. 

Gràcies, bonica, pel poc temps que hem pogut compartir. 
Ha sigut un gran regal que m’ha fet la vida al dur-me a 
viure al teu poble. I gràcies per aquesta nova lliçó que avui 
tinc ganes de compartir: hi ha moltes coses que podem 
fer demà, perquè sempre hi ha un demà. Però gaudir de 
la companyia dels avis i les àvies pot ser que no tingui un 
demà. Perquè l’endemà dels avis és incert. L’endemà de les 
àvies potser no hi és. L’únic que segur que tenim és el seu, 
el nostre avui. Gaudim dels avis i de les àvies, de la seva 
companyia, experiència i saviesa. Avui. Perquè no sabem 
si hi haurà un demà.

Marta Trigo

Teresa de Raspat
Hola Teresa

Cara rodona amb un somriure afable, així la tinc pre-
sent des d’aquell octubre del 2006 en què vaig anar a 
casa seva per preguntar-li sobre un camí de la serra de 
Finestres. Em va parlar del camí i de moltes altres co-
ses. I hi vaig anar tornant diverses vegades. La Teresa va 
viure a Raspat fins al 1958 i va acumular un reguitzell 
de vivències, de coneixements, d’expressions que a mi 
em sonaven rares, de les d’abans, i que ara s’han per-
dut quasi del tot: un camí enguilat, els niells, els brins, 
les caiqueres... I sobretot els noms de cada lloc, dels 
camps, els turons, les fonts, els serrats... Es coneixia els 
voltants del santuari de Finestres millor que els racons 
del menjador de casa seva. A cada nova trobada, en la 
conversa sorgien noves anècdotes, nous noms, alguns 
màgics, misteriosos, noms que suggerien que al seu 
darrere hi havia molta història: pedres dels Mocadors, 
turó dels Forats, barbacana de les Donzelles, la Cristió, 
la font Calenta, rec de les Coves, bauma del Picapedrer, 
l’Estrutelany... I podríem continuar amb els noms d’ani-
mals com el tuït, la cueta, el groguit, els aragons...

La seva agradable i peculiar manera d’explicar les seves 
vivències et feia delir per anar l’endemà mateix a reviure 
sobre el terreny el que t’havia dit.

A finals d’estiu la Teresa va marxar, però no ens ha 
deixat pas del tot. Quan camino per Finestres i passo 
per la Guardiola, pel pujant dels Bous o busco el corral 
d’en Toni o la font del Roure, ella hi és present, i per 
això no puc pas dir altra cosa que: hola Teresa, gràcies.

Joan Pontacq
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Senderisme | 

1ª part

Mieres-Font de Can Salavia-Portellera d’en 
Serra-El Freixe

horari | distància | alçada

0:00 | 0,000 |  281 Situats davant de l’Ajuntament 
de Mieres caminem pel carrer enquitranat direcció 
migdia i cap al veïnat de Ruïtlles (de moment anem 
seguim les senyals grogues de la xarxa de senders 
d’Itinerannia). Un cop hem deixat enrere l’ultima 
casa del poble i quan ja passem entre camps de con-
reu obviem una carretereta, també asfaltada, que 
trenca cap a l’esquerra.

0:09 | 0,720 |  295 Creuament de camins. Continuem 
recte per la carretera. Damunt nostre tenim la casa 
del Sitjar. Per l’esquerra marxa el camí d’accés a Can 
Pei i, per la dreta, baixa el camí de les Marrades que 
ens serviria també per pujar a la serra de Finestres i a 
l’ermita del Freixe, tot seguint l’itinerari núm. 1.

0:10 | 0,820 |  298 Deixem a la dreta el vial d’accés 
al Sitjar.

0:15 | 1,180 |  306 Obviem el camí que baixa per l’es-
querra cap a Can Tià. Al cap d’un parell de minuts 
entrem en el paratge de la roca de la Por. La roca 
de la Por era un gros pedrot que dificultava el pas 
per anar de Ruïtlles a Mieres. Estava a uns 30 me-
tres abans del trencall a Mas Reixac i es va dinamitar 
per deixar la carretera més ampla. D’aquest paratge 
en deien, també, l’Enderrocai i era un indret ple de 
llegendes. S’explicava que s’hi sentien fresses com si 
arrosseguessin cadenes; que s’hi veia un cavall ver-
mell, com de foc; que hi veien, també, un gros porc 
amarrat al pedrot o que en baixaven volant formes 
com llençols blancs que desapareixien en el torrent. 
Era un lloc on tothom deia que s’hi feia màgia.

0:18 | 1,400 |  306 Trencall a l’esquerra cap a Mas 
Reixac. Seguim recte.

0:24 | 1,840 |  316 Deixem també a la nostra esquerra 
el camí per anar al Canet que creua per un petit pont 

Mieres-Font de Can Salavia-Portellera 
d’en Serra-Ermita del Freixe-Portellera 
d’en Serra-Can Salavia-Mieres

Anada: 5,270 km 1h 20m
Tornada: 5,270 km 1h 05 m
Desnivell: 365 metres

Amics de la Serra de Finestres

Itinerari núm. 2
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el proper Ritort. Continuem caminant sempre per 
l’asfaltat.

0:25 | 1,920 |  318 Creuament de camins. Seguim 
recte per la carretera. Per l’esquerra tenim un camí 
carreter per accedir als camps del Canet i per la dre-
ta puja el vial a la casa i a l’ermita de Sant Andreu, 
ara privatitzada. Al cap de poc creuem l’humil rec de 
Plantsalou.

0:30 | 2,290 |  327 Deixem a la dreta el camí a Can Sa-
lavia. Al costat d’aquest camí, i al peu de la carretera, 
veiem les runes del molí de Can Salavia.

0:33 | 2,480 |  338 Font de Can Salavia. La de més 
anomenada del municipi de Mieres. No s’eixuga mai. 
Deixem la carretera i pugem a la dreta per un petit i 
curt corriol. Per la carretera segueix l’itinerari núm. 3.

0: 34 | 2,500 |  347 Som en un camí carreter no gaire 
lluny de Can Salavia i en el paratge de l’Olivet. Ara 
és un conjunt de feixes, però abans devia haver-hi, 
com el seu nom indica, un oliverar petit. Marxem 
per la pista de terra tot allunyant-nos de la casa, di-
recció ponent. Anirem sempre pel camí principal i 
obviem els diversos trencalls que, a dreta i a esquerra, 
anirem trobant. Al cap d’uns set minuts deixarem, a 
la dreta i per sota del camí, la font d’en Pixarell, avui 
dia només uns tolls fangosos on els senglars van a re-
bolcar-se. Les marques fangoses dels arbres a la vora 
del camí ens assenyalaran l’indret. Per un d’aquells 
trencalls a l’esquerra, ens abandonen les marques 
grogues d’Itinerannia.

0:50 | 3,430 |  455 Deixem la pista de terra i pugem, 
a la dreta, per un corriol força costerut.

0:53 | 3,530 |  475 Creuem una vella pista de desforestar.

0:55 | 3,630 |  500 Creuem una altra pista de desem-
boscar.

0:58 | 3.760 |  525 Altre cop creuem una tercera pista.

0:60 | 3,860 |  550 Tornem a creuar una quarta pista.

1:03 | 4,220 |  570 Passem per un curt tram pla i que 
fa de petit collet. És la iera del Rodor. Continuem 
pujant, ara més suaument.

1:09 | 4,490 |  625 Finalitza el corriol en un ample 
camí travesser. Som a la portellera d’en Serra i anem 
cap a la dreta, en suau pujada. Ens ajuntem amb 
l’itinerari núm. 3 que passa pel bonic camí de Font 
Ricard i recuperem les marques grogues. Caminem 
creuant l’abandonat quintà de Can Serra.

1:15 | 4,890 |  645 Embranquem amb una pedregosa 
pista de terra. Anirem cap a la dreta. Si pugéssim per 
l’esquerra aniríem al collet de Bastarra, porta per ac-
cedir al massís de Rocacorba.

Al cap d’unes quantes passes de caminar per la pis-
ta, deixem a la dreta l’accés de la casa de Can Serra. 
Al cap de poc tenim una bona vista sobre el turó 
del Castell, el santuari de Finestres i el Puigsallança, 
sostre de la serra de Finestres. Enllà de l’esquerra del 
Puigsallança es desprenen els cingles de Can Barreti-
na i de Costabella.

1:16 | 5,020 |  642 Bifurcació. Enllacem amb l’itinera-
ri núm. 10. Baixem cap a la dreta. Si continuéssim per 
l’esquerra, passaríem pel costat de les ja visibles runes 
del Verdaguer i podríem enllaçar amb el camí cap al 
collet de Bastarra o anar cap al veïnat de Bustins i 
a Sant Aniol de Finestres. Després d’una baixada, el 
pendent se suavitza i creuem una part del Joncaret, 
un conjunt de feixes que abans es cultivaven.

1:19 | 5,220 |  633 Embranquem amb la pista d’accés 
a l’ermita del Freixe. Confluïm amb l’itinerari núm. 1, 
que puja de Mieres pel camí de les Marrades. Baixem 
en direcció a l’ermita, ja ben propera. Passem entre 
l’ermita i les runes de Ca l’Ermità, també anomena-
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da la Rectoria.

1:20 | 5,270 |  627 Som en els camps de Ca l’Ermità, 
per davant de la porta d’entrada de l’ermita de Santa 
Maria del Freixe. El paratge atrau per la seva gràcia 
i equilibri. L’ermita, els prats de pastura i les mun-
tanyes retallades al fons (cingle d’Aiats, santuari de 
Cabrera, entre d’altres) et tempten de quedar-t’hi a 
veure com el sol s’enfonsa a l’horitzó. Aquí enllacem 
amb l’itinerari núm. 4.

2ª part

El Freixe–Portellera d’en Serra–Font de Can 
Salavia–Mieres

horari | distància | alçada

0:00 | 0,000 |  627 Som en els camps de Ca l’Ermità, 
per davant de la porta d’entrada de l’ermita de San-
ta Maria del Freixe. Cap a ponent baixa l’itinerari 
núm. 4. El paratge atrau per la seva gràcia i equilibri. 
L’ermita, els prats de pastura i les muntanyes retalla-
des al fons (cingle d’Aiats, santuari de Cabrera, entre 
d’altres) et tempten de quedar-t’hi a veure com el sol 
s’enfonsa a l’horitzó. Marxem, de pujada, pel camí ro-
dat d’accés a l’ermita. Ens acompanyen les marques 
grogues de la xarxa de senders d’Itinerannia. Al mo-
ment passem entre l’ermita i les runes de Ca l’Ermi-
tà, també anomenada la Rectoria. Menys d’un minut 
de caminar i trenquem per la primera pista de terra 
que trobem a la dreta, que està un xic herbada. Cap 
amunt segueix l’itinerari núm. 1 que baixa a Mie-
res pel camí de les Marrades. Creuem el Joncaret, 
un conjunt de feixes que abans es cultivaven. Pugem 
lleugerament.

0:04 | 0,250 | 642 Bifurcació de pistes. Anem cap a 
l’esquerra. Si seguíssim recte, per on continua l’itine-
rari núm. 10, passaríem per davant de les runes del 
Verdaguer, ja visibles, i també podríem anar al collet 
de Bastarra, porta per accedir al massís de Rocacor-

ba, o bé al veïnat de Bustins i a Sant Aniol de Fines-
tres. El camí planeja i aviat veiem la propera casa de 
Can Serra. Se’ns obre el paisatge i tenim una bona 
vista del turó del Castell, del santuari de Finestres en-
tre aquest turó i el Puigsallança (sostre de la serra de 
Finestres) i, desprenent-se cap a ponent, els cingles 
de Can Barretina i de Costabella.

0:06 | 0,360 | 643 Deixem a l’esquerra el camí d’ac-
cés a Can Serra i al cap d’unes desenes de metres, 
trenquem a l’esquerra per una vella pistota herbada i 
deixem la pedregosa pista que s’enfila cap al collet de 
Bastarra. Anem baixant lleugerament tot creuant el 
quintà de Can Serra.

0:11 | 0,780 | 625 Trobem una petita plaçoleta, és la 
portellera d’en Serra. Deixem la pista i les marques 
grogues, i baixem a l’esquerra per un corriol que baixa 
dret i ràpid cap a Can Salavia, tant que només hi ana-
ven a peu, ja que era dificultós passar-hi amb els ma-
txos carregats de carbó. Per la pista segueix l’itinerari 
núm. 3 que, pel bonic camí de Font Ricard, també du 
a la font de Can Salavia i al veïnat de Ruïtlles.

0:15 | 1,050 | 569 Passem per un curt tram pla i que 
fa de petit collet. És la iera del Rodor.

0:17 | 1,410 | 550 Creuem una pista forestal.

0:19 | 1,510 | 525 Creuem una altra pista de desem-
boscar.

0:21 | 1,640 | 500 Tornem a creuar una tercera pista.

0:22 | 1,740 | 475 Creuem una quarta pista.

0:24 | 1,840 | 455 Finalitza el corriol en una darrera 
pista de desemboscar. Anem de baixada cap a l’es-
querra, ara més suaument. Sempre caminem per la 
pista principal obviant els diversos brancs que tro-
bem a dreta i esquerra (en un d’aquests brancs re-
cuperem les senyals grogues d’Itinerannia que no les 
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deixarem fins al final de la caminada). Al cap d’uns 
minuts deixarem, a l’esquerra i per sota del camí, la 
font d’en Pixarell, avui dia només uns tolls fangosos 
on els senglars van a rebolcar-se. Les marques fan-
goses dels arbres a la vora del camí ens assenyalaran 
l’indret .

0:36 | 2,770 | 347A les envistes de Can Salavia i en el 
paratge de l’Olivet, que ara és un conjunt de feixes, 
però on abans devia haver-hi -com el seu nom indi-
ca- un oliverar petit, trenquem a la dreta per un curt 
baixant que ens adreça a la carretera de Ruïtlles i que 
ens deixarà davant de la font de Can Salavia.

0:37 | 2,790 | 338 Font de Can Salavia. La de més 
anomenada del municipi i que no se sol eixugar mai: 
un paratge frescal que sol acollir les passejades de 
la gent de Mieres. Aquí retrobem l’itinerari núm. 3. 
Baixem per la carretera, direcció cap a Mieres.

0:39 | 2,980 | 327  Deixem a la nostra esquerra el 
camí d’accés a Can Salavia. Al costat d’aquest camí 
veiem les runes del molí de Can Salavia. Més enda-
vant creuem l’humil rec de Plantsalou.

0:43 | 3,350 | 318 Creuament de camins. Seguim rec-
te per la carretera. Per l’esquerra s’enfila el vial a la 
casa i a l’ermita de Sant Andreu, ara privatitzada, i 
per la dreta tenim un camí carreter per accedir als 
camps del Canet.

0:44 | 3,430 | 316 Deixem a la dreta el camí per anar al 
Canet que creua, per un petit pont, el proper Ritort.

0:49 | 3,870 | 306 Trobem a la dreta el camí per anar 
a Mas Reixac. Continuem baixant per la carretera. Al 
cap de poc entrem en el paratge de la roca de la Por. 
La roca de la Por era un gros pedrot que dificulta-
va el pas per anar de Ruïtlles a Mieres. Estava a uns 
30 metres abans del trencall a Mas Reixac i es va di-
namitar per deixar la carretera més ampla. D’aquest 
paratge en deien, també, l’Enderrocai i era un indret 
ple de llegendes. S’explicava que s’hi sentien fresses 
com si arrosseguessin cadenes; que s’hi veia un cava-
ll vermell, com de foc; que hi veien, també, un gros 
porc amarrat al pedrot o que en baixaven volant for-
mes com llençols blancs que desapareixien en el to-
rrent. Era un lloc on tothom deia que s’hi feia màgia.

0:52 | 4,090 | 306 Obviem, també a la dreta, el 
baixant per anar a Can Tià. La vall per on flueix el 
Ritort es va obrint i comencem a veure diverses cases 
del poble. La més propera, per l’esquerra és el Sitjar. 
La muntanya més llunyana a l’horitzó és la Mare de 
Déu del Mont.

0:56 | 4,450 | 298 Per l’esquerra puja el camí al Sitjar. 
Seguim baixant.

0:57 | 4,560 | 295 Cruïlla de camins. Continuem 
recte cap a Mieres. Per la dreta hi ha l’entrada a la 
propera casa de Can Pei, i per l’esquerra se’n va el 
camí de les Marrades, per on passa l’itinerari núm. 
1, que també puja al Freixe. Més endavant obviem, a 
la dreta, el vial asfaltat que puja al pla de les Bruixes 
i a Falgons.

1:05 | 5,270 | 281 Entrem en el petit nucli urbà de 
Mieres i, ja entre les primeres cases del poble, tro-
bem l’edifici de l’Ajuntament.
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meteorologia | 

Resum  meteorològic 
de l’any 2017

DADES METEOROLÒGIQUES 2017
TEMPERATURA
MÀXIMA DE L’ANY 39.5ºC 4 d’agost
MÍNIMA  DE L’ANY - 9.5 ºC 18 de Gener
MITJANA DE L’ANY 14.9ºC
MITJANA  DE 
MÀXIMES 23.5ºC

MITJANA DE 
MÍNIMES 6.3ºC

NITS TROPICALS Cap

PLUVIOMETRIA 

DIA MÉS PLUJÓS 53.9 
mm 24 de Març

MES MÉS PLUJÓS 99.9 
mm Gener

MES MENYS PLUJÓS 3.2 mm Desembre
DIES DE PLUJA :    83 dies. 
QUANTITAT  TOTAL DE PLUJA: 617.7 mm.

ALTRES METEORS
DIES AMB TEMPESTA: 11 dies.
DIES AMB  PEDRA : Cap.
DIES AMB CALAMARSA: 4 dies.
DIES AMB GEBRADA: 92 dies.
DIES AMB NEU : 3 dies (2 aiguaneu al poble, 1 
amb neu a Finestres).
DIES AMB ROSADA: 119 dies amb 23.6mm.
DIES DE BOIRA: 29 dies.
MÀXIMA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA : 
1039.5hPA  
MÍNIMA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA : 
988.5hPA  
HUMITAT MÍNIMA: 18% 

VELOCITAT MÀXIMA DEL VENT :  48 Km/h

POLS SAHARIANA: 7 dies.

ARC DE SANT MARTÍ: 3 dies.

FENOLOGIA

El 26 de Març primeres Orenetes

Text i fotografies:
Xavier Gallofré Jané

Meteomieres

Balanç de  temperatura

Aquest any 2017 ha tornat a ser excepcionalment 
càlid a Catalunya i també a Mieres, on la Tª mitjana 
anual ha estat superior en + 0.5ºC, els mateixos dígits 
que al 2016 seguint la tendència dels darrers anys. 
Només hi hagut 4 mesos amb temperatures mitjanes 
inferiors, amb anomalia negativa i són: Gener, Se-
tembre, Novembre i Desembre.

Els altres 8 mesos les temperatures han estat per so-
bre de la mitjana i en alguns casos com és el mes de 
Febrer amb + 2.6ºC per sobre de la mitjana. Com a 
mes més destacat pel que fa a Tª per sota de la mitja-
na tenim aquest Desembre passat, amb una anomalia 
negativa de -1.9ºC; en tot el mes només hi hagut dos 
dies amb temperatures mínimes per sobre dels 0ºC, 
la resta; 29 dies en total han tingut la Tª per sota amb 
valors freqüents de fins -7ºC. La mitjana encara ha-
gués pogut ser més baixa però degut a l’entrada d’una 

Recordeu que sempre que vulgueu es pot visitar l’observatori meteorològic de Mieres
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massa d’aire càlid de SW, els dos darrers dies de l’any 
la màxima es va enfilar fins a 20.5ºC fent que pugés la 
mitjana de Tª d’aquest últim mes de l’any. 

Balanç pluviomètric

Si l’any passat en aquest resum anual qualificàvem 
el 2016 com un any sec al poble, aquest 2017 ja el 
podem considerar extremadament sec, els 617.7mm 
representen un 33% menys de la precipitació mitjana 
de Mieres (922mm). Els dies de pluja han disminuït 
a menys de la meitat (83 dies) en relació a l’any an-
terior i les quantitats recollides són significativament 
inferiors. De 83 dies de precipitació, 64 han estat per 
sota dels 10mm. 

Novembre i desembre, han estat els mesos més secs 
de l’any i l’estiu tampoc ha sigut prolífic amb tempes-
tes en comparació a altres anys. Per tant; les quan-
titats acumulades a l’estiu també han estat molt per 
sota de la mitjana.

Com a resultat d’aquesta disminució constant de la 
pluviometria any rere any, Mieres es troba de ple en 
el que es pot anomenar període de sequera prolon-
gada. La precipitació mitjana ha disminuït amb més 
de 100mm els darrers 8 anys. Ara ja està per sota dels 
900mm, concretament  886mm.

NÚVOLS IV:  ELS CÚMULS 

Els cúmuls són probablement el gènere de núvols 
més conegut de tota la classificació internacional. 
Són núvols baixos que s’observen amb facilitat, es-
pecialment durant els mesos més càlids de l’any. El 
significat literal del seu nom en llatí (Cumulus), és 
pila, acumulació o aglomeració, fent referencia al 
seu aspecte voluminós i massís, sovint amb un cim 
protuberant. La seva silueta mostra una base plana 
sovint molt ben definida i de color gris més o menys 
fosc depenent del seu gruix, i una part superior amb 
formes arrodonides que recorden una coliflor.

Els cúmuls són núvols de tipus convectiu que es for-
men sempre associats a un corrent d’aire ascendent. 
Quan s’observen aïllats, els corrents d’aire ascendent 
que els originen són, gairebé sempre conseqüència 
de l’escalfament dels substrat per l’acció de la radia-
ció solar. En aquests casos, depenent del perfil tèr-
mic que presenti la meitat inferior de la troposfera, 
el seu desenvolupament vertical pot ser molt divers, 
com després comentarem en parlar de les diferents 
espècies que es poden observar d’aquest gènere de 
núvols. Per altra banda, els cúmuls també poden ob-
servar-se barrejats amb altres gèneres de núvols en 
el context de pertorbacions, especialment en fronts 
freds i àrees depressionàries. En aquestes situacions 
els moviment convectius de l’aire es veuen afavorits i 
els cúmuls poden formar-se amb facilitat, juntament 
amb altres gèneres de núvols. 

Els cúmuls estan formats íntegrament per gotetes 
d’aigua en estat líquid, en la majoria de casos. Només 
aquells cúmuls amb prou desenvolupament vertical 
per arribar als nivells mitjos de la troposfera però 
que no arriben a transformar-se en cumulonimbus, 
poden presentar cristalls de gel o, fins i tot, grans de 
calamarsa a la seva part superior. Sovint, en els cú-
muls que es formen durant els mesos més freds o bé 
aquells que assoleixen un creixement vertical impor-
tant, al trobar-se a temperatures per sota dels 0ºC les 

El Merdançà, ben sec.
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gotes que els constitueixen es troben en subfusió, és 
a dir, en fase líquida però per sota de punt de conge-
lació.

Depenent del seu gruix, els cúmuls poden ser nú-
vols totalment inofensius que mai originen cap fe-
nomen meteorològic o bé donat lloc a diversos tipus 
de hidrometeors. Si el corrent ascendent que origina 
un cúmul és prou potent per generar un desenvo-
lupament vertical destacable, les gotes que el cons-
titueixen poden augmentar força de mida per coa-
lescència. Primerament aquestes gotes es mantenen 
en suspensió a l’interior del núvol ja que el corrent 
ascendent compensa el seu pes però, finalment, quan 
la seva mida augment o bé quan el corrent ascendent 
es debilita, inicien el seu procés de descens originant 
una precipitació. Si les capes d’aire que hi ha per 
sota del núvol són eixutes, l’evaporació de les gotes 
pot originar una virga, és a dir, una cortina de pre-
cipitació que es veu penjar de la base del  núvol però 

que no arriba al terra. D’altres vegades, els cúmuls 
originen precipitacions en forma de xàfec, amb gotes 
de mida gran i sovint amb una intensitat que pot ser 
destacable. En països tropicals i en zones costaneres 
de regions temperades durant l’estiu i tardor, alguns 
cúmuls poden generar precipitacions molt destaca-
bles sense arribar a transformar-se en núvols de tem-
pesta. Ocasionalment, en situacions d’inestabilitat 
durant els primers mesos de la primavera o de finals 
de tardor, els cúmuls més gruixuts poden produir 
també precipitacions de calamarsa que habitualment 
es present  barrejada amb pluja.

Hi ha diverses espècies de cúmuls que es defineixen 
en funció de les seves dimensions. El seu valor pre-
dictiu del temps a nivell local és força rellevant. Els 
diferents tipus de cúmuls que existeixen s’anomenen: 
fractocúmuls, Cumulus mediocris, Cumules conges-
tus i Cumulus humilis.
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GLOSARI METEOROLÒGIC

Enguany explico dos fenòmens els quals s’han esde-
vingut a casa nostra a l’inici de l’any 2018 de forma 
extraordinària i poc comú en aquesta època de l’any.

ESCLAFIT O RÀFEGA DESCENDENT:  és un feno-
men produït per una columna d’aire en ràpid descens 
que després de fer impacte a la superfície s’estén en to-
tes les direccions i genera vents molt forts. A diferència 
d’un tornado, els vents d’una ràfega descendent es di-
rigeixen cap enfora des del punt on piquen a terra. La 
durada del fenomen és curta.

L’esclafit és provocat per un espai d’aire de pluja signi-
ficativament refrigerada que, després d’assolir el nivell 
del sòl, s’estén en totes les direccions que produeixen 
vents forts. Els esclafits secs estan associats amb tem-
pestes amb molt poca pluja,[1] mentre que els esclafits 
humits  són creats per tempestes i altes quantitats de 
precipitacions. Els microesclafits  i macroesclafits  són 
esclafits en escales molt petites i grans, respectiva-
ment. Una altra varietat, la  ràfega de calor, es crea 
pels corrents verticals a la part posterior de les velles 
fronteres de sortida i torbonada línia s, on es manca 
de precipitacions. ràfegues de calor generen significa-
tivament més altes temperatures a causa de la falta 
d’aire refrigerat pluja en la seva formació. Els rebenta-
des creen vents cisellats verticals o microràfaga, la qual 
cosa és perillosa per a l’aviació.

Hi ha diversos tipus d’esclafits:

Secs i càlids: produïts perquè entre la tempesta i el te-
rra hi ha una capa seca on s’evapora tota l’aigua i que 
baixen per una adiabàtica seca, cosa que comporta 
que siguin càlids. A vegades són responsables d’incen-
dis, ja que qualsevol llamp que impacti a la zona té un 
vent que l’ajuda a propagar-se.

Humits: no hi ha capa seca (o n’hi ha, però petita) i 
porten molta intensitat de pluja i calamarsa.

TORNADO: és una violenta, perillosa i rotatòria 
columna d’aire que es troba en contacte tant amb la 
superfície de la terra com amb un  cumulonimbe  o, 
rarament, amb la base d’un cúmul. Els tornados pre-
senten mides diverses però habitualment en forma 
d’embut de condensació visible, l’extrem estret del qual 
sovint és encerclat per un núvol de runa i pols. Gran 
part dels tornados assoleixen vents entre els 64 km/h i 
177 km/h, mesuren aproximadament 75 metres d’am-
plada i avancen uns quants quilòmetres abans de dis-
sipar-se. Tanmateix, s’han arribat a registrar tornados 
que assoliren vents de més de 480 km/h, que mesura-
ren 1,6 km d’amplada, i han avançat al llarg de més 
de 100 km. 

Existeixen diversos tipus de tornado com les mànegues 
terrestres, els tornados de múltiples vòrtexs o les màne-
gues d’aigua. Les mànegues d’aigua tenen unes caracte-
rístiques similars als tornados. Es caracteritza per ser 
un vòrtex espiral d’aire que es forma sobre la superfície 
d’aigua que es troba connectat a un cúmul i núvols de 
tempesta. Les mànegues d’aigua generalment es clas-
sifiquen com a tornados no supercel·lats que es des-
envolupen sobre grans superfícies d’aigua.[4] Aquestes 
columnes espirals d’aire es desenvolupen freqüentment 
en zones tropicals properes a l’equador, però són menys 
habituals en àrees de latituds superiors.

L’Escala Fujita i l’Escala Fujita millorada classifiquen 
els tornados segons el dany que han causat. Un tor-
nado EFO, la categoria més dèbil, danya arbres però 
no estructures substancials. Un tornado EF5, la cate-
goria més forta, arrenca edificis dels seus fonaments i 
pot deformar alts gratacels. L’escala TORRO, similar a 
la Fujita, els classifica des dels tornados T0, tornados 
extremadament dèbils, fins als T11 per classificar els 
tornados més potents.  Les dades del  radar Doppler, 
la fotogrametria, i els patrons de gir a nivell de terra 
(marques cicloïdals), poden també ser analitzats per 
determinar la intensitat i atorgar-los una ràtio.
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Resum de les activitats anuals a 
Mieres any 2017
Cavalcada de Reis 5 de gener. Tradicional rebuda 
dels reis mags d’orient i passejada pel poble. Organitza: 
Comissió de Festes.

Excursió a l’altre vessant del collet de Bastarra 
22 de gener. Organitza: Amics de la Serra de Finestres.

“...I tu què pintes?” 28 de gener. Taller amb Provo-
cAcciones. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Taller de Carnestoltes 18 de febrer. Organitza: 
Ajuntament de Mieres.

Rua de Carnestoltes 23 de febrer. Organitza: Escola 
Finestres i AMIPA.

Segon Sopar de joves 24 de febrer. Organitza: 
Ajuntament de Mieres.

Celebració dels 10 anys dels Amics de Serra de 
Finestres 12 de març. Esmorzar popular per celebrar 
els deu anys de l’entitat. Organitza: Amics de la Serra de 
Finestres.

Dia de la Dona treballadora 8 de març. Activitats 
diverses al centre cívic. Pel·lícula, col·loqui i berenar. Or-
ganitza: Comissió de Festes i Ajuntament de Mieres.

Tarda de Jocs al Centre Cívic 18 de març. Orga-
nitza: Ajuntament de Mieres.

“Donem veu a la memòria” 25 de març.  Con-
ferència a càrrec d’Helena Saavedra. Organitza: Centre 
d’Estudis Mierencs.

Processó de la Mare de Déu dels Dolors 7 
d’abril.  Organitza: Manípul de Manaies i Botxins.
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Excursió a Batet de la Serra i pujada a l’ermita 
de Sant Abdó i Senen 14 d’abril. Organitza:  Amics 
de la Serra de Finestres.

Cinefòrum al Centre Cívic. 14 d’abril. Projecció 
de la pel·lícula “La princesa Mononoke”. Organitza: Club 
de Lectura.

Trobada de joves al centre cívic 21 d’abril. Orga-
nitza: Ajuntament de Mieres.

Diada de Sant Jordi. V Mostra Literària 22 
d’abril.  Organitza: Club de Lectura i Comissió de Festes.

Aplec del Freixe 30 d’abril. Tradicional aplec del 
Freixe i pujada a peu des de Mieres. Organitza: Amics de 
la Serra de Finestres, Comissió de Festes i Ajuntament de 
Mieres.

Presentació del projecte Cantut, cançons i mú-
siques dels avis 13 de maig. Organitza: Centre d’Es-
tudis Mierencs.

Sessió de modelatge al Centre Cívic 27 de maig. 
Xerrada sobre la tècnica del modelatge que treballa i ana-
litza els processos mentals per una bona comprensió dels 
textos. Organitza: Club de Lectura.

Excursió al Ventós 28 de maig. Organitza: Amics de 
la Serra de Finestres.
Trobada dels Joves al Centre Cívic: “Parlem de l’estiu?” 9 
de juny. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Trobada dels joves al Centre Cívic 9 de juny. 
Parlem de l’estiu. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Festa d’Homenatge a la Vellesa 11 de juny. Diada 
d’homenatge a la gent gran del poble. Organitza: Ajunta-
ment de Mieres.

Festa de final de curs de l’escola Finestres de 
Mieres 17 de juny. Organitza: Escola de Mieres i 
AMIPA.

Recollida de la Flama del Canigó i Revetlla de 
Sant Joan 23 de juny. Organitza: Comissió de Festes, 
Amics de la Serra de Finestres i Ajuntament de Mieres.
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Sortida per recollir herbes per la ratafia 25 de 
juny. Tradicional sortida matinal per recollir les plantes 
per fer el licor de la ratafia. Organitza: Amics de la Serra 
de Finestres.

Excursió popular a Núria 30 de juny. Organitza: 
Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor i Ajuntament 
de Mieres.

Nit d’estiu a Mieres 8 de juliol. Sopar a la fresca en 
el paratge del pavelló i actuació del Mag Fèlix. Organitza: 
Comissió de Festes.

Liceu a la Fresca 14 de juliol. Projecció de l’òpera: “Il 
Trovatore” de G. Verdi. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Dia de la Infància 28 de juliol.  Jocs populars i actua-
ció del Mag Alouette. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Taller de grafitti 28 de juliol. Taller pel jovent. Orga-
nitza: Ajuntament de Mieres.

Taller de grafologia al Centre Cívic 28 de juliol. 
Organitza: Club de Lectura.

Ludoteca Mòbil 5 d’agost.  Activitats pels petits i pels 
grans amb el taller ProvocAcciones, a la Placica. Organit-
za: Comissió de Festes.

Nit d’Estiu: Sopar i Cinema a la Fresca a la 
Plaça Major 5 d’agost. Organitza: Comissió de Festes.

Festa Major de Mieres del 25 al 28 d’agost. Pre-
gó, Bicicletada i Vermut, Mercat d’Artesans locals, II Con-
curs d’All i oli, II Nit de Playback, Jocs Populars i taller 
de  Kapla, Espectacle Infantil amb Mabsutins, Xocolatada, 
Sopar Popular i Concert de Festa major amb Calet, Ofi-
ci Solemne acompanyat amb la Coral de Sant Miquel de 
Campmajor, Sardanes,  Exposició de Fotografia, Concert 
amb Delikatessen.
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Sopar de final d’estiu a la Placica 10 de setem-
bre. Organitza: Comissió de Festes.

Excursió a la Roca de Migdia 34 de setembre. 
Organitza: Amics de la Serra de Finestres.

Xerrada sobre la situació dels refugiats 7 d’oc-
tubre. Xerrada a càrrec de Núria Gil i Pere Cortada. Or-
ganitza:  Mieres Acull.

Tarda de Petanca 15 d’octubre. Inauguració de la 
pista de petanca del Pujolet. Organitza: Ajuntament de 
Mieres.

Xerrada sobre la papallona del Boix 24 d’octu-
bre. Organitza: Escola Finestres de Mieres.

“Teuleries i rajoleries” 28 d’octubre.  Xerrada en 
el Centre Cívic a càrrec de Josep Mates, mestre terrisser. 
Organitza: Centre d’Estudis Mierencs i Amics de la Serra 
de Finestres.
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Jornada de convivència a l’escola Finestres de 
Mieres 29 i 30 d’octubre. Nens i grans van participar 
en jkocs, xerrades, debats, projecció de pel·lícules i tallers 
diversos durant tot aquest cap de setmana.

Concurs de ratafia i castanyada popular 4 de 
novembre. Organitza: Amics de las Serra de Finestres, 
Comissió de Festes i Ajuntament de Mieres.

32 Fira de l’Intercanvi 12 de novembre. Organit-
za: Associació la Fulla.

Excursió a les Fagedes del  Puigsallança i del 
Faig Rodó 19 de novembre.  Organitza: Amics de la 
Serra de Finestres.

Sortida al cinema 2 de desembre. Activitat del 
Consell d’Infants per anar a veure la pel·lícula “Coco”. Or-
ganitza: Ajuntament de Mieres.

Gimcana fotogràfica “Mieres abans i ara” 8 de 
desembre. Recorregut pel poble per observar els canvis 

paisatgístics del darrers cent anys. Organitza: Centre d’Es-
tudis Mierencs.

“L’or de l’Alou” 9 de desembre. Excursió matinal 
entre les ermites del Freixe i de Bustins per explicar la lle-
genda de l’or de l’Alou. Organitza: Amics de la Serra de 
Finestres.

Presentació dels Pressupostos pel 2017 10 de 
desembre. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Marató de Jocs al Centre Cívic 16 de desem-
bre. Acte per la Marató de TV3. Organitza: Ajuntament 
de Mieres.

Quina de Nadal 25 de desembre i 1 de gener. 
Organitza: Diverses Associacions de Mieres.

Activitats per a Infants 28 i 29 de desembre. Es 
porten a terme, en el Centre Cívic,  les propostes del Con-
sell d’Infants: Tallers de Fang, construcció de jocs tradi-
cionals i Slime, per a nens i nenes de Mieres. Organitza: 
Ajuntament de Mieres.
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Clara de la classe de la Neu. (Escola de Mieres).Llum al campanar de Sant Pere de Mieres.  
Joel Comino Ruiz.

Aprenent de cisteller. Gaspar Sala Navarro.Fent petar la xerrada. Gaspar Sala Navarro.

Mirall nocturn. Vicenç Semper.Migdiada. Maria Prieto Espinosa.

Temps era temps. Joan Martinez 
Martinez.

Pau de la classe de l’Aurora 
Boreal. (Escola de Mieres).

Il.luminant la negra nit. 
Emili Domenech Teixidor.


