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Editorial
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El que som
 
L’any passat l’editorial se centrava en el canvi. En com coses i persones estem en canvi permanent (visió diacrí-
tica). Cert, però hi ha també la visió de foto fixe (sincrònica en diuen), és a dir, el canvi és el camí que va del 
que érem al que som i d’aquí al que serem. I què som ara i aquí?, què és Mieres avui? Saber-ho o pensar- hi és 
important perquè nosaltres, nadius o vinguts de qualsevol lloc, hem fet la tria de viure i quedar-nos aquí per 
raons que poden ser diverses però que, amb el temps, es relliguen amb un sentit fort de comunitat que anem 
bastint, que ens conforta i ens atrapa. 

La paraula “poble” és molt rica de significats, però els dos que ara pertoquen són els més comuns: “població 
petita” i “conjunt dels habitants d’una vila”. Els dos conceptes estan fortament interrelacionats. Segur que per un 
naturalista, Mieres és un territori situat en una vall, amb tals i tals característiques topogràfiques, climàtiques, 
etc. Pel comú de la gent, en canvi, Mieres és el producte del que hi han fet les generacions que hi han viscut i 
avui té el caràcter que li donen els seus veïns. 

I aquí rau la meravella. No trobeu que Mieres és un punt i a part? Coneixeu un poble que amb tan poca gent 
sigui tan vital i divers?; que com un imant hagi atret i retingui personatges tan polifacètics i extraordinaris? Si en 
algun lloc és veritat que la gent no “és” sinó que “fa de”, aquest lloc és Mieres. Aquí, una que fa formatge fa també 
de guia del Parc Natural i, a més, treballa en l’alfabetització d’adults; un que fa pans podria igualment fer con-
ferències delicioses sobre Montaigne; un altre fa cervesa mentre escriu la seva tesi doctoral sobre els remences... 

Com que fa tants anys que això passa, no sé si en som tots prou conscients, però la riquesa personal del poble és 
extraordinària i això és també el que ara som, un poble que ha sabut empeltar la saba nova que ha vingut d’arreu 
amb els peus rics i sòlids dels nadius, garrotxins de pedra picada que sempre s’han guanyat el pa pencant de 
valent. Mieres serà el que vulgui ser perquè la seva gent ho pot tot. 



Al llarg del 2018 s’han fet moltes activitats al Centre 
Cívic de Mieres. Algunes d’aquestes activitats es fan 
organitzades per l’Ajuntament, com ara els dilluns i 
els dimecres a la tarda, en què un seguit d’activitats 
variades procuren entretenir i aportar un espai de 
trobada als veïns i veïnes del poble. Durant mesos es 
fan manualitats, tallers de cuina, sessions de cinema, 
sortides a espais propers o tardes de jocs de taula i 
bingos.

Aquestes activitats setmanals també volen aportar 
alguna millora al poble o donar un cop de mà a les 
entitats que organitzen altres activitats a Mieres. En 
aquest sentit la decoració de la Festa Major és una 
de les feines principals que es fan en aquest espai 
setmanal a partir del mes d’abril. Aquest any també 
s’han aprofitat aquestes activitats per participar en la 
Mostra Literària del poble fent un recull de dites i 

refranys populars  així com elaborant un petit detall 
de record de la mostra o del Dinar de la Vellesa 2018.

Una altra de les participacions que hem fet des 
d’aquestes activitats setmanals ha estat l’elaboració de 
braçalets i clauers per a recollir fons per a la Marató 
de TV3 d’enguany per a la investigació del càncer. A 
final d’any l’espai creatiu dels dimecres posa en mar-
xa el taller per fer la decoració nadalenca de l’arbre 
que hi ha al davant de l’escola.

A més de les activitats que s’organitzen des de l’ajun-
tament, el centre cívic compta amb una programació 
d’activitats de salut com ara estiraments, ioga o acti-
vitats musicals, assajos de la coral del poble (Coral 
Si Si Si). Aquestes activitats estan organitzades per 
entitats o persones del poble.

| Ajuntament de Mieres

Activitats al Centre Cívic de Mieres
Marta Teixidor
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Durant l’any 2018 s’ha fet una remodelació a fons 
del web oficial de l’Ajuntament de Mieres. Sense 
que afecti massa al seu disseny, que és comú al dels 
ajuntaments gironins, s’ha treballat per oferir més 
informació i de forma més endreçada. L’objectiu del 
web és oferir als veïns de Mieres i a qui s’interessi pel 
nostre poble, informacions del mateix ajuntament 
(seguint el criteri d’una màxima transparència), i fer 
conèixer tot un seguit de dades i activitats que es rea-
litzen al poble.

Els webs o s’expliquen per si mateixos o estan molt 
mal fets. Per tant, us animem a visitar-lo i anireu des-
cobrint-hi coses que potser no teniu present que hi 
són i que us poden interessar. A la columna de l’es-
querra de la pàgina inicial, trobareu ordenats tots els 
temes, entre els quals, volem destacar-ne tres d’espe-
cial utilitat:

• Incidències. Per comunicar a 
l’Ajuntament qualsevol incidència, 
desperfecte o mal funcionament 
que trobeu al poble. Hi podeu ad-
juntar una foto descriptiva.

• Cercador. Si no trobeu el que bus-
queu a l’arbre de temes del menú 
d’inici, podeu fer servir el cerca-
dor que té indexat tot el web.

• Vull rebre les últimes novetats. 
Només cal que deixeu allí el vos-
tre correu electrònic i rebreu un 
email  cada vegada que aparegui 
una notícia nova al web. És una 
bona manera d’estar al corrent 
del que es fa al poble sense ha-
ver de connectar-vos cada dia al 

web. Naturalment, si un dia voleu deixar de rebre 
aquests emails, allà mateix teniu la possibilitat de 
cancel·lar aquest servei.

Naturalment, el web municipal es pot consultar des 
de totes les plataformes: ordinadors, tauletes o mò-
bils. Us animem a “navegar” pel web i a descobrir-hi 
els seus continguts. Per descomptat, si trobeu alguna 
imprecisió o teniu algun suggeriment, no dubteu a 
comunicar-ho al correu: amieres@mieres.cat i mira-
rem de corregir-ho al més aviat possible. 

AjuntamentWeb municipal:  
www.mieres.cat
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2018 ha estat un any molt participatiu a Mieres. A 
més dels pressupostos participatius que es fan cada 
any, hem hagut de decidir sobre dos grans temes: els 
usos de Can Musquera i la gestió de l’aigua. 

Per ajudar-nos a participar en aquestes decisions (i 
en qualsevol altra que pugui sorgir en el futur), ara 
comptem amb la plataforma informàtica Decidim, 
que ens ha proporcionat la Diputació de Girona i que 
s’està implantant a tot Catalunya com l’eina digital 
per aquests tipus de processos i consultes.

Us animem a visitar i usar Decidim, on trobareu la 
informació dels dos processos esmentats (Can Mus-
quera i gestió de l’aigua). Allí podeu fer comentaris, 
suggeriments i les intervencions que contempli cada 
un dels processos.

Plataforma DECIDIM
(https://mieres-decidim.ddgi.cat)

Ajuntament

EL passat 12 de setembre vam començar un nou curs 
a l’Escola Finestres, l’escola de Mieres. Les vacances 
d’estiu dels nens i nenes van deixar pas al retroba-
ment amb els amics i les ganes de conèixer els nous 
companys, companyes i mestres que els acompanya-
rien durant aquest curs escolar. 

Enguany a l’escola acollim quaranta-set alumnes: 
15 d’infantil, 16 del grup de mitjans i 16 del grup de 
grans. La major part són del poble, seguit dels alum-
nes que resideixen a El Torn, que tenen adscrita l’es-
cola de Mieres i, en menor nombre, famílies de l’en-
torn, provinents de Santa Pau, Falgons, etc.

El nostre centre es pot dir que és una escola de les 
“Tres P”: és petita, de poble i pública. Petita, perquè 

mirem els ulls de tots els infants i des d’aquesta mi-
rada intentem que cada un vagi adquirint una res-
ponsabilitat pròpia, respectant la seva forma de ser. 
De poble, perquè l’escola forma part de la vida del 
municipi i intentem potenciar el vincle amb els seus 
habitants. Ens hem d’implicar conjuntament per 
reconèixer els infants com a ciutadans de l’avui, del 
present. I pública, perquè depenem del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i en 
seguim les directrius. 

L’escola de Mieres, situada a l’entrada del poble, deixa 
bocabadades moltes persones que es paren a con-
templar el pati i ens comenten la sort de tenir un pati 
tan verd i bonic. Ja fa uns anys que, de mica en mica, 
amb la col·laboració de l’AMiPA i el vistiplau de 

| Escola Finestres
Equip Directiu de l’Escola Finestres
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l’Ajuntament, anem millorant aquest espai: ha passat 
de ser un camp de futbol a convertir-se en un espai 
més educatiu amb materials naturals. A finals del 
curs passat vam iniciar un projecte de bioconstruc-
ció d’un laberint i d’un banc, que aquest curs tenim 
la sort de poder continuar. 

Gràcies als pressupostos participatius del poble, te-
nim un tendal preciós que ens ajuda a resistir la calor 
de Mieres. Si passeu algun dia a l’hora del pati, feu-hi 
un cop d’ull i veureu que contents que estan els petits 
del poble! Hauríeu de veure com pronuncien el nom 
de Mieres quan anem d’excursió i algú els pregun-
ta de quina escola són. De les seves boques surt un 
“Mieres” amb orgull i estima, que no deixa indiferent 
a ningú. 

Si no hi ha res de nou, l’estiu que ve, el Departament 
d’Ensenyament farà obres de millora a l’escola. Fa 
anys que insistim que cal millorar-ne les instal·la-

cions per adequar-les a les necessitats i les normati-
ves actuals. Està previst ampliar la zona de lavabos, 
fer un passadís que connecti totes les aules i millorar 
la zona d’entrada de l’escola. També l’Ajuntament té 
prevista la instal·lació d’una caldera de biomassa. 

Amb aquest escrit, us volem fer arribar la il·lusió i 
la satisfacció que sentim tot l’equip de formar part 
del dia a dia de Mieres. Un dia a dia que compartim 
amb els nostres alumnes i les seves famílies, amb els 
treballadors de l’Ajuntament, amb les persones que 
fan tasques de voluntariat, amb els monitors i el per-
sonal de suport, amb professionals que vénen a fer 
activitats a l’escola, amb veïns i comerços del poble, 
amb els representants del govern municipal, amb 
els exalumnes que ens veniu a veure i ens feu una 
abraçada i amb totes aquelles persones que passeu 
pel carrer i ens saludeu. Entre tots fem que aquesta 
escola obri les portes cada dia i que un cop obertes 
ens hi sentim tots benvinguts. 
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Què és una font? Diversos autors versats sobre el 
tema coincideixen a definir que podem parlar de 
font quan l’aigua subterrània brolla del terra de for-
ma natural, tant sigui en forma de reixort o de mines 
i biots excavats per l’home, on ja hi havia indicis d’ai-
gua que aflorava a la superfície. Al mateix temps, s’ha 
de complir la condició que aquest aflorament d’aigua 
hagi estat aprofitat o utilitzat per l’home, sigui per 
proveir la casa, per regar camps i horts, per abeurar 
el bestiar o per a altres usos. 

Així trobem diversos tipus de fonts, des de la font 
de broc que és la més senzilla: un simple broc posat 
en el marge o paret allà on brolla l’aigua de manera 
natural; la font de mina: s’excava una mina on hi ha 
indicis que aflora aigua per buscar la deu principal; 
la font de biot o de bassal: l’aigua aflora a nivell de 
terra però no sol rajar, i a mesura que se n’extreu, el 
biot (que sol ser obrat) o el bassal al cap d’unes hores 
recuperen el nivell original

Segons la procedència de l’aigua, el cabal d’algunes 
fonts, les més intermitents, va molt relacionat amb 
el règim de pluges. D’altres, les menys, són força més 

regulars, com si l’aigua sortís d’una aixeta subterrà-
nia. A causa d’aquesta irregularitat del cabal, era fre-
qüent que es construís al costat de les fonts un viver 
o bassa per emmagatzemar l’aigua i poder-ne regular 
el consum. 

Sempre s’ha dit que “l’aigua dona vida”. La vida al 
món rural s’ha creat al voltant de l’aigua. Camps de 
conreu, els horts, les cases. On hi ha una font ben a 
prop hi ha una casa. Però l’abandonament progressiu 
dels últims cinquanta anys de les feines típiques del 
camp i del bosc, junt amb l’emigració de la gent cap a 
les ciutats, ha propiciat el deteriorament de les fonts i 
que moltes s’hagin anat perdent.

A part de la rellevància que significaven per als habi-
tants del món rural, les fonts no han perdut mai el seu 
valor vers la natura. La importància de la vida que es 
crea arran d’una font, sigui per la vegetació sigui per 
la fauna, hauria d’animar-nos a fer un petit esforç per 
arranjar i salvar les que encara es mantenen. Això sí, 
respectant aquella dita que tant hem sentit en boca 
de la gent gran: “compte en remenar una font que no 
sigui en període de lluna vella”.

El cabal de la major part de les fonts inventariades 
va força lligat als períodes de més pluviositat, fet que 
ens indica que són fonts que recullen l’aigua de capes 
freàtiques no gaire profundes. Hi ha poques fonts en 
el municipi que mantinguin un raig bastant regular 
durant tot l’any. 

El Merdançà i el Ritort són els principals cursos d’ai-
gua que drenen la major part del municipi. Un altre 
bocí de territori, més enllà de Collveí, és drenat pel 
Burroig, i a ponent de l’ermita del Freixe les aigües 
van a Torrent Mal. Si ordenem les fonts per conques 

Fonts del municipi  
de Mieres

Joan de la Iera
www.amicsserrafinestres.wordpress.com

|  Amics de la Serra de Finestres

Font de Ca l’Espardenya.
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obtenim el següent resultat: 37 tributen al Merdançà, 
35 al Ritort, 6 a Torrent Mal i 5 al Burroig.

Alguna font té o ha tingut diversos noms. Un exem-
ple és la font de Can Salavia, que també en diuen font 
de Dalt, o la font de Burvella també coneguda com 
l’Aberurador. No ha estat fàcil en alguns casos de po-
der identificar i saber si dos noms diferents pertan-
yen a la mateixa font o són fonts diferents, sobretot 
les no localitzades. Tal seria el cas de la Fontbó, font 
de Bastarra (per sota de la Creu de Pedra), font de 
l’Arç, font de l’Om, font de la Perdiu... Seria interes-
sant saber l’origen d’alguns noms de fonts com la font 
de Farro, la font Lledrera, font de Matareis... La ma-
joria dels noms de les fonts fan referència al nom del 
propietari o estadant d’una casa o al mas més proper, 

com la de la Rovira, de Can Bac, de Caçallebres, d’en 
Marcé...

Unes quantes ens remeten al nom d’alguna planta 
o animal -de la Perdiu, del Sabuquer, del Teix, de la 
Guitlla...-; d’altres es relaciona amb aspectes de ti-
pus geogràfics, toponímic o de la forma de la font 
-el Regadiu, dels Estanyols, del Clot...- o ens indica 
una propietat física de la seva aigua -del Ferro, Pu-
dosa, de la Tosca....- i finalment, ens quedarien les 
que ens agradaria saber l’origen del seu nom: la dels 
Pobres (diuen que si era un lloc de pernoctació dels 
rodamóns); Lledrera (una forma d’anomenar l’heu-
ra), Matareis (?), de la Màquina (sembla que prop de 
la font van muntar una serradora per treure taulons 
dels roures tallats pels voltants).

Font de l’Abeurador.
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De les 83 fonts censades n’hi ha 13 que normalment 
sempre estan seques: font de Can Quelet, font de la 
Devesa, font de la Rovira, font de Matareis, font de 
Planàs, font de Pinsac, font de Roure o de Can Roure, 
font del Regadiu o del Barranc (entre Can Roure i 
Mas Pinós), el Biot, font de l’Arbre, font de Cal Sastre, 
font dels Pobres i la font de Caçallebres.

Unes 13, localitzades, han desaparegut, bé per l’efec-
te d’alguna riuada, tapades per esllavissades de terra 
o anorreades per la mà de l’home: el Regadiu (entre 
Can Bac i els Trulls), font de Can Blanc, font de Can 
Bosc, font de Can Pipa, font de la Casanova, font del 
Clot (entre Can Bac i els Trulls), font de Farro, font 
del Verdeguer o del Pla de la Font, font Fresca o de 
Can Bac (a prop de Can Bac, del Freixe), font Fresca 

(a prop de la Muntada), la Deu (entre Can Roure i 
Mas Pinós), font de l’Avellana i la font de Cal Tut.

S’ha recollit informació de 14 fonts que no han es-
tat localitzades. Sigui per haver-se perdut amb el pas 
dels anys, haver quedat anorreada per l’obertura de 
camins forestals i per tenir poques dades de la seva 
ubicació exacta: font de l’Esquirol, font del Nesprer, 
deu del Solei, font de Bastarra (per sota de la Creu de 
Pedra), font de Faigelles, font de l’Americana, font del 
Frigoler, font del Puig Jugador, font del Teix, font de 
l’Om, font de l’Arç, font de la Perdiu, la Fontbó i la font 
del Ferro. La seva ubicació en el mapa és aproximada.

Les 43 fonts restants es poden associar, poc o molt, 
amb l’aigua. Algunes ragen tot o bona part de l’any 

Font de la Pomareda.
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i es poden utilitzar per 
fer el traguinyol o omplir 
l’ampolla, tant si tenen 
broc, com si és un reixort 
o una deu sense estruc-
tura, que manté un cabal 
força continu. D’altres 
són un mulladiu o una 
petita basseta i no ser-
veixen per aprofitar-ne 
l’aigua. 

22 fonts tenen aigua nor-
malment tot l’any: font 
de Burroig, font de Bur-
vella o l’Abeurador, font 
de Ca l’Espardenya, font 
de Sant Pere, font de l’Au-
re Blanc, font de la Cada-
mont, font de la Cavella, 
font de la Màquina, font de la Muntada o de Raig, 
font de les Guilles o de la Guilla, font de les Vernedes 
o de l’Olivet o de Can Mas, font de Mas Sec, font dels 
Hortals, font Fresca (a prop del Verdeguer), font Lle-
drera, font Caula, font Ricard, font de Can Solà, font 
de la Casica, font de la Cellera, font de la Pomareda i 
font de Can Salavia o de Dalt. 

13 fonts no solen mantenir l’aigua tot l’any: l’Abeura-
dor (a prop de Can Coll de Dalt), font del Sabuquer, 
font dels Colls, font del Freixe, font del Molí, font de 
Can Batlle, font d’en Marcé o de Can Llensa, font de 
Can Bac (de Montfalgó), font d’en Pau o d’en Paula, 
font de Can Costa, font Pudosa, font Tosquera o de la 
Tosca i font de la Teula o d’en Giralt o de Baix.

8 fonts són només un mulladiu o un terreny aigualós 
a l’indret de la font: font de l’Estanyol o dels Clotals 
del Puig o dels Estanyols, font del Clot (entre Can Sa-
lavia i Sant Andreu), font del Jonc, font del Jonquet, 
font dels Suros, fonts del Puig o de Can Serra o les 
Fonts, font d’en Pixarell i el clot dels Arbres.

Fins avui s’ha pogut recollir informació d’aquestes 
vuitanta-tres fonts, però ben segur que n’hi deuen 
haver unes quantes més. Per tant, animo a qui pugui 
ampliar aquesta relació, que ens ho faci saber. Fóra 
bo que s’anessin recuperant les fonts, ara que encara 
tenim la memòria oral del seu nom i de la seva ubi-
cació. A qui li engresqui aquesta tasca pot contactar 
amb l’associació. Recuperar i conservar el patrimoni 
cultural del nostre entorn ens enriqueix a tots.  

No s’hauria pogut realitzar aquest inventari sense 
l’aportació, sempre desinteressada i generosa, dels 
habitants del municipi. És evident que les persones 
que, o bé han nascut, han viscut o han treballat a 
bosc en aquest territori, són les que se’l coneixen i 
se l’estimen. Per tant, voldria deixar constància del 
meu agraïment a totes les persones que han tingut la 
paciència de compartir amb mi hores de conversa i 
de caminades.

Font de la Cavella.
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La reforma tributària de l’any 1845, on s’establia la 
contribució d’immobles i terres destinades al cultiu 
i la ramaderia, va provocar que s’intensifiquessin les 
tasques per inventariar els béns allà on l’administra-
ció encara no disposava de cadastres. La gran de-
manda d’aquests treballs va provocar l’aparició dels 
estudis d’agrimensura. L’Academia de Bellas Artes, 
creada el 1850, fa oferir aquesta formació a partir de 
l’any 1852. Precisament Joan Papell i Llenas, autor 
del mapa parcel·lari de Mieres de 1885, va formar 
part d’aquesta primera fornada de professionals.

Joan Papell, nascut a Figueres l’any 1835, es va llicen-
ciar com a agrimensor l’any 1853. El 1859 publicava 
el seu Tratado completo de dibujo topográfico. A més 
dels estudis d’agrimensor també disposava de la ti-
tulació com a “Director de camins veïnals i canals” 
i “Mestre d’obres”. Entre 1862 i 1885 va realitzar di-
versos mapes parcel·laris de la província de Girona, 
entre els quals destaquem aquí el de la veïna Sant 
Miquel de Campmajor (1883) i el de Mieres, que és 
l’últim dels realitzats i data del 1885. Aquests treballs 
eren documents fiscals, promoguts pels Ajuntaments 
o juntes pericials, a fi d’establir un repartiment més 
equitatiu de les contribucions del municipi. Avui 
però, el mapa de Mieres és un document excepcional 
per conèixer com era el poble al s. XIX.

En el mapa hi trobem representats els límits 
parcel·laris i els noms pels quals eren coneguts al-
guns camps, el tipus de conreu i l’ús del sòl. Com a 
tret diferencial, els mapes de la província de Girona, 
solen representar el tramat urbà, fet pel qual està sent 
un document de gran vàlua per a l’estudi del patri-
moni i la toponímia de Mieres. L’estudi del mapa, que 
estem portant a terme, ens permet veure l’evolució de 
l’urbanisme, i ens aporta informació sobre els con-

reus dels camps, les masies, molins, teuleries, fonts, 
camins, carrers, places, etc., i quins elements han 
desaparegut i quins carrers s’han obert d’ençà de l’any 
1885. El detall i precisió del mapa és realment excep-
cional per l’època en què es va fer. En el cas de Mieres 
incorpora, a més, corbes de nivell. Aquesta precisió 
i detall ve donada per la destresa de l’agrimensor, ja 
molt experimentat en aquestes dates, i l’escala em-
prada d’1:2500. Els mapes de la província de Girona 
solien tenir aquesta escala o la d’1:2000. Segurament 
per influència francesa que va emprar aquesta escala 
oficialment fins a l’any 1837, data en la qual comença 
a utilitzar l’escala d’1:2000. Això fa que els mapes tin-
guin aquest grau de precisió i mides considerables. 
En el cas de Mieres el mapa consta de tres fulls sense 
lligar on cadascun d’ells mesura 278 x 110 cm.

Aquests mapes venien acompanyats amb un annex, 
el llibre d’amillaraments. En el cas de Mieres no s’ha 
localitzat aquest llibre, que contindria aquella infor-
mació que no es va incloure en el mapa, com els noms 
dels propietaris i les mesures dels camps, a fi de no 
saturar-lo d’informació. Sí que hi ha una transcripció 
parcial del llibre d’apeo (on hi figurava un resum ge-
neral de totes les finques del municipi de Mieres l’any 
1884), en el llibre Arrels i llavors de Mieres, de Xavier 
Valeri – document que esperem localitzar i recuperar 
en l’inventari que s’està fent a l’Arxiu Comarcal d’Olot 
on s’ha traslladat l’arxiu històric de Mieres.

Gràcies a un document del conveni firmat per a 
l’elaboració  del mapa topogràfic de Besalú (també 
elaborat per Joan  Papell) sabem que en aquell cas 
es varen realitzar 2 còpies del plànol i 3 dels llibres 
d’amirallament a fi que quan es presentés a l’admi-
nistració (un dels plànols i dos llibres) quedés un joc 
sencer a l’Ajuntament per a la seva consulta. Tam-

| Centre d’Estudis Mierencs

Un document excepcional per a conèixer 
com era Mieres al s. XIX: El mapa parcel·lari 
de Mieres de Joan Papell (1885)
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bé es va deixar constància del cost “3  reales  y  me-
dio por vesana de rei” (unitat de superfície emprada a 
la  província  de Girona i que equival a 2.187,4 m². 
D’aquí podem extrapolar que possiblement s’hauria 
fet el mateix en el cas de Mieres, tant pel que fa al 
nombre de còpies com en el cost de realització, que 
en el cas de Mieres hauria estat de 42 rals.

L’ajuntament de Mieres va encarregar la restauració 
del mapa l’any 2007 (a càrrec del Taller de restaura-
ció de la cort reial, de Girona) que va solucionar el 
problema de degradació que patia, assegurant la seva 
preservació. La digitalització que es va fer posterior-
ment no va ser tan afortunada perquè, malgrat que la 
qualitat de la imatge és notable, no es va digitalitzar 
en la seva totalitat. L’estudi del mapa que s’ha realitzat 
per a l’Inventari de patrimoni històric, arqueològic, 

cultural, paisatgístic, natural i etnològic del terme 
municipal de Mieres (votada en pressupostos parti-
cipatius), ha pogut constatar que no falta cap frag-
ment en el mapa original.

Enguany, el Centre d’Estudis Mierencs, gràcies al 
compromís de l’Ajuntament i la subvenció aportada, 
podrà tornar a digitalitzar (aquest cop en la seva to-
talitat) aquest excepcional document que ens mostra 
com era Mieres l’any 1885.

[Durant el mes de maig el Centre d’Estudis Mie-
rencs farà una xerrada sobre Els Agrimensors i el 
plànol parcel·lari de Mieres de 1885 elaborat per Joan 
Papell. Més informació a la plana web del CEM  
http://www.cemierencs.com] 

Detall del mapa de Mieres, de Joan Papell i Llenas (1885)
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Manípul de Manaies 
i Botxins de Mieres
Benvolguts amics, com en els darrers anys, el nostre 
Manípul durant aquest 2018 ha participat en la Pro-
cessó 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 donat que no s’han realitzat 
altres actes vinculats amb els manaies.

Voldria aprofitar per agrair a totes les persones que 
fan possible l’organització i escenificació  de la Pro-
cessó en honor de la Verge dels Dolors de Mieres, 

ja que no és fàcil mantenir una tradició tan antiga. 
Esperem tornar a comptar amb la col·laboració de 
tots per l’any vinent. També vull fer una menció es-
pecial a l’homenatjat d’aquest any, el Sr. Ramon Martí 
Salgueiro, ja que en el seu paper de Jesús dóna una 
rellevància molt important a la Processó.

Per tal de recordar alguns dels personatges de la nos-
tra Processó, l’estudiós i folklorista Joan Amades, en 
el seu Costumari Català, ens diu el següent:

| Manípul de Manaies i Botxins
Rafel Noguer Planas

President del Manípul de Manaies  
i Botxins de Mieres

Ramon Martí Salgueiro representant a Jesús.
Processó en Honor de la Verge dels Dolors 2017

14 Roca de Migdia 4



“A Mieres, fins a temps molt recent, s’havia represen-
tat un episodi de la Passió. Mentre Jesús feia oració a 
l’altar del Santíssim, els Apòstols estaven ajaguts per 
la seva vora com si dormissin. De sobte entrava el 
diable tot vestit de vermell, amb una cua molt llarga 
i unes banyes molt recargolades. Duia a la mà una 
llança curta i a la cintura una espasa de fusta suspesa 
d’un cinyell. Capitanejava els saigs i quatre botxins 
vestits de vermell com ell, amb un casc al cap que 
acabava amb una mitja lluna. Anava a prendre Je-
sús, amb el qual entaulava un breu diàleg. Acabava 
per agafar-lo i li lligava una corda al coll. Tot seguit 
s’organitzava la processó. Durant tot el curs el diable 
menava Jesús lligat pel coll i de tant en tant el punxa-
va amb la llança”.

Sembla que en un inici, per la Festa dels Dolors a 
Mieres, se celebraven dos actes religiosos per sepa-
rat: per una banda la Processó que organitzaven  els 
Confrares i dedicada exclusivament a la Verge dels 
Dolors i, per l’altra, el Dijous Sant s’executava la re-
presentació de la Passió a la plaça Major del poble. 
No se sap quan va ser, però en un moment donat es 
van unificar els dos actes en un de sol.

Homenatge a Mn. Joan Prat pel seu 50è aniversari 
com a Rector de la Parròquia de Mieres. 

Processó en Honor de la Verge dels Dolors 2017

Us desitjo a tots unes Molt Bones Festes de Nadal i 
un Any Nou ple de pau, salut i felicitat. 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.

Mn. Joan Prat Frigola acompanyat del Mons. Francesc 
Pardo, Bisbe de Girona
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Trencant la tendència dels darrers tres anys, a la tem-
porada de caça 2017-2018 es van abatre 225 porcs, 
setanta-set menys que la temporada anterior. Podem 
intuir que s’ha reduït la població de porcs que viu 
per les muntanyes veïnes de Mieres. Ho corrobora 
el fet que durant aquest estiu els sembrats han pa-
tit menys danys ja que només s’han fet quatre batu-
des extres fora de temporada. A part de la feina feta 
pels caçadors de setembre a febrer, un any amb pocs 
aglans pot haver influït a frenar el creixement conti-
nu d’aquest animal. Dels trenta-cinc caçadors habi-
tuals a les batudes de l’acotat, un de sol va matar 26 
porcs, un altre 13 i un tercer 12. 

Durant la temporada passada se seguiren fent les ba-
tudes conjuntes amb les colles veïnes: a Montfalgó 
amb la de Sant Miquel de Campmajor i Santa Pau; 
tres dies a Collveí amb la de Santa Pau; dues batudes 
a Finestres amb les de Santa Pau i la de Sant Esteve 
de Llémena; tres jornades a Burroig, convidats per la 
colla de Santa Pau.

Quan no hi ha cacera s’han netejat diversos camins, 
com el del collet del Llop cap a Collveí; del dipòsit 
d’aigua pels bombers proper al pont d’en Carlina cap 
a la Boscarra; dels tres Camins cap el Pujol i el camí 
de Can Coll de Dalt a Can Coll de Baix, que s’havia 
anat tapant i no permetia el pas de vehicles.

Dels vint-i-dos permisos per abatre cabirols només 
se n’han utilitzat dotze, cinc mascles i set femelles.

Un amic inseparable i imprescindible del caçador és 
el gos. La colla de Mieres sol utilitzar en una batuda 
de 15 a 20 gossos distribuïts en quatre grups, cada 
un a càrrec del gosser, la persona que s’encarrega dels 
seus animals i que al llarg de la batuda els segueix 

com pot. Com que cada raça de gos caçador té la seva 
especialitat, els de Mieres tenen sis races diferents. 

El podenc i el teckel són bons per flairar a l’aire el 
rastre del senglar i avisen amb els lladrucs quan tro-
ben el porc encauat a dins de la bardissa. El teckel, a 
més, és bo seguint el rastre de sang d’una peça ferida. 
El porcelana rastrejador (més popularment conegut 
pel sabueso), el grifó nivernais i el grifó vendéen, 
ensumen la terra per on ha passat o s’ha rebolcat 
el senglar o l’arbre on s’hi ha fregat per la nit i se-
gueixen el rastre fins el seu cau. Finalment tenim el 
gos del país, que sense ser d’una raça específica, no 
té pedigrí, però és molt apreciat ja que té la suma 
de les especialitats de les races anteriors. El podenc 
i el del país són més agressius quan troben el porc i 
lògicament pateixen més ferides, esparracades o fins 
i tot hi deixen la vida.

No és pas fàcil ensinistrar el gos per tal que només 
segueixi el rastre del senglar i s’oblidi del d’altres ani-
mals, com el teixó, la guilla o el cabirol. Per això, quan 

Menys senglars, menys danys als 
sembrats

|Societat de caçadors Vall de Mieres  

Teckel
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surt un gos net, en el parlar dels caçadors, que només 
rastreja el senglar, és apreciat i val força diners. La 
majoria d’aquests ho fan per instint, ho porten a dins 
i de vegades es transmet de pares a fills.

Acabada la jornada, una part dels gossos ja han tor-
nat on s’ha començat la batuda però d’altres encara 
trigaran hores. Aleshores el gosser deixa una peça de 
roba, una samarreta o un jersei a terra. El gos al sen-
tir la flaire coneguda es queda al costat de la roba i 
s’espera allí fins que se’l va a recollir amb el remolc. 
Alguns porten un collar especial amb un radio lo-
calitzador (força car), que emet una senyal que cap-
ta el GPS que té el gosser. L’anècdota és que en una 
sola temporada l’encarregat dels gossos pot arribar a 
perdre diversos jerseis, ja que al deixar-lo a terra, si 
passa algú per allà se sol endur la roba, sigui per pen-
sar que algú l’ha perdut o per treure una deixalla del 
bosc. De setembre a març, si trobem una samarreta 
per terra on hi hagut cacera, deixem-la al seu lloc, ja 
que ara sabem la seva utilitat.

Grifó

(informació facilitada per l’Enric de Can Coll i per l’Agustí, responsable dels gossos de la colla)
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La Coral Si Si Si tot just ha fet un any. Va començar 
a assajar el juliol del 2017 i el 1r concert el va fer el 
17 de març de 2018 al Pavelló municipal. En tan poc 
temps, s’ha convertit en un “fenomen de masses” i ja 
és el col·lectiu que agrupa més veïns de Mieres, tot 
superant de llarg les expectatives dels seus fundadors. 

I d’on ve aquest èxit? Doncs de dos factors que, quan 
es combinen, són guanyadors. D’una banda la il·lusió 
de força gent que, sense provenir necessàriament del 
món coral, tenia i té moltes ganes de trobar-se i can-
tar plegats, sense posar límits al repertori. De l’altra, 
una directora, la Marta Sasanedas, que a més de la 
seva professionalitat i experiència en fer cantar petits 
i grans, té la capacitat de treure el millor de cadascú, 
d’entusiasmar i fer cantar gent que no ho havien fet 
mai, de fer-los estimar la música i un repertori ben 
universal. 

En aquests pocs mesos des de la seva creació, la coral 
ha anat creixent i ara ja som més de 30 cantaires, amb 
un dèficit clamorós de veus masculines, com lamen-
tablement passa a tantes corals. Tanmateix, i esperant 
que aviat puguem tenir les quatre cordes tradicionals 
(sopranos, contralts, tenors i baixos), la directora ha 
sabut combinar les cantaires i, funcionant amb tres 
cordes, la coral sona cada dia millor. 

Pel que fa al repertori, diríeu que som la coral de 
les Nacions Unides. Cantem, en la llengua original, 
cançons gregues, japoneses, africanes, amazòni-
ques... el que vulgueu. Sembla que aviat ens atrevi-
rem fins i tot a cantar alguna cançó catalana o de la 
tradició occidental. Serà un gran repte però també 
ens en sortirem! 

Heu de saber que cantar plegats és un conjunt d’ac-

Coral Si Si Si        

|Coral Si Si Si
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tivitats i sensacions que van més enllà encara de la 
meravella que és fer música. Com diu un cantaire, “és 
un ‘lújut’ de conseqüències balsàmiques i terapèuti-
ques”. Cert, i també ens ajuda a superar vergonyes, 
a veure que qui no té un all té una ceba, a oblidar 
per una estona les cabòries quotidianes... i a riure. 
Sí, riem molt i ens coneixem unes a les altres. I des 
d’una visió menys psicològica i més funcional, ens 
ajuda molt a treballar la coordinació, el moviment, la 
flexibilitat, respiració... penseu que abans i després de 
cantar fem unes sessions de treball físic que són fan-
tàstiques. Cantar ens estimula a molts nivells, ens fa 
connectar, ens fa créixer i aprendre a compartir amb 
els altres. Ens ajuda a crear connexions tant a nive-
ll afectiu com neuronal. I sobretot crea vincles molt 
forts entre les persones que comparteixen el plaer i el 
gust de poder cantar juntes. 

Cantar, ballar, riure, compartir espais i dedicar una 
part del nostre temps als altres, a la gent que tenim a 
prop, ens fa créixer com a persones, individualment i 
com a col·lectiu. Si no fos per espais com aquests, que 
s’han anat creant al nostre poble, alguns de nosaltres 
no ens hauríem conegut com ho estem fent. Segura-
ment ens trobaríem pel carrer o en alguna activitat 
que es fes al poble, ens saludaríem i xerraríem de co-
ses del dia a dia. Però posar música a les nostres vides 
i compartir els bons i els mals moments, segur que 
ens vincula a molts més nivells. Som afortunats d’ha-
ver coincidit en aquest petit poblet de La Garrotxa 
que ara, a més de moltes altres coses, ja té una coral! 

Cronologia de concerts de 2018 
17 de març Pavelló Municipal de Mieres 
29 d’abril Església de Romeria. Homenatge als propietaris de Can Musquera 
8 de juliol Sant Miquel de Campmajor 
24 d’agost Festa Major de Mieres (Playback)

“La música cura coses que la 
medicina no pot curar” 
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«Es necesario hacer un mundo nuevo. Un mundo don-
de quepan muchos mundos, donde quepan todos los 
mundos».

Subcomandante Marcos

Gairebé han passat quatre anys i és un bon moment 
per fer balanç. Amb el programa com a brúixola, la 
inexperiència evident en molts àmbits institucionals 
i sense el suport d’un secretari experimentat durant 
els primers mesos, vam començar un projecte que 
ens ha conduït fins al dia d’avui, amb il·lusió, perse-
verança, dedicació i constància. Forjant complicitats 
i teixint confiances per crear un projecte de poble 
diferent.

El nostre programa se centrava en tres eixos: les per-
sones, l’ajuntament i el territori. I d’aquests, les per-
sones han estat, sense dubte, el nostre gran objectiu.

Les persones al centre.

Perquè un poble és la seva gent i volem un poble viu, 
dinàmic i participatiu. Durant aquests anys, hem 
creat i potenciat activitats i serveis per a les persones 
del poble (gent gran, joves, adults i infants): el taller 
de memòria, el ioga terapèutic, les activitats dels di-
lluns i dimecres a la tarda al centre cívic, tallers per a 
joves, el consell d’infants, ...

Moltes d’aquestes accions s’han pogut realitzar amb 
el suport de la Montse, l’Alba i, actualment, la Mar-
ta, tècnica comunitària, que treballa per dinamitzar 
i potenciar aquests vincles comunitaris a través de 
diferents activitats.

També hem donat suport en tot moment a una peça 

fonamental pel futur de Mieres, l’escola Finestres, 
que gràcies a la dedicació i a l’aposta del professorat 
i de pares i mares, està més viva que mai, amb 47 
alumnes.

Per altra banda hem animat, potenciat, facilitat i va-
lorat totes aquelles activitats i serveis fruit de l’au-
toorganització de la gent i la vitalitat de moltes en-
titats, associacions i col·lectius. Us animem a seguir 
fent del poble el que és.

El segon eix era l’Ajuntament, entès com l’espai de 
gestió i de trobada de consensos de totes les sensi-
bilitats.

L’Ajuntament com a casa de tots.

La participació i la transparència són apostes estratè-
giques i estructurals del nostre projecte. El compro-
mís amb el país, indispensable en l’actual conjuntura 
política. 

La participació com a mecanisme per caminar cap a 
una democràcia directa on sigui el poble qui pren-
gui les decisions. Hem creat el Consell de Poble (amb 
una representació molt àmplia de la població), hem 
realitzat tres pressupostos participatius on hem de-
cidit entre tots les inversions anuals del municipi 
(2016, 2017 i 2018) a través de la presentació de pro-
postes i la votació d’aquestes. Hem realitzat consultes 
populars per decidir si volíem modificar el POUM 
per admetre l’ús de càmpings al municipi (2015), per 
decidir el jutge de Pau (2017) i per decidir sobre el 
model de gestió del servei d’aigua municipal (2018). 
A més, hem realitzat un procés participatiu per defi-
nir els usos de Can Musquera a través de dues troba-
des veïnals. Agraïm la implicació de tots els membres 

| Vivim Mieres 

I ja som a cap de carrer
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del Consell de Poble en tots i cadascun dels proces-
sos així com la participació dels veïns i veïnes. Entre 
totes construïm i decidim el nostre futur i la vostra 
participació i implicació és clau per tirar el projecte 
endavant. Hi som perquè hi sou.

La transparència com a control democràtic. Hem 
gestionat aproximadament 1.400.000 €  durant 
aquests 4 anys mantenint i assegurant l’estabilitat 
econòmica i financera del nostre consistori. Quan 
vam accedir a l’Ajuntament hi havia un superàvit de 
315.000 € . El dia d’avui (gener 2019), tenim més de 
500.000 €  estalviats com a municipi, consolidant una 
gestió econòmica solvent. S’han eliminat les juntes de 
govern a porta tancada, i totes les factures, contrac-
tes menors i llicències d’obra són aprovades pel ple 
municipal i després publicades al web. Es distribueix 
un butlletí porta a porta per tal de garantir que la 
informació sobre la gestió de govern i de tot allò que 
passa al municipi arribi a totes les llars. S’ha dinamit-
zat el web, s’ha creat l’Es fa saber i som presents a les 
xarxes socials també per a millorar la comunicació.

Refermem el nostre compromís amb el país com a 
mesura de resistència a l’autoritarisme creixent. Com 
una manera de plantar cara a les imposicions i de-
fensar la capacitat que tenim, si ho volem així, d’au-
togovernar-nos.

El tercer eix, el territori, és també clau per a una bona 
qualitat de vida. Estem parlant del nostre entorn, del 
paisatge que gaudim cada dia.

El territori com a espai de convivència.

Perquè és entre tots que hem d’arribar a consensos 
sobre com ens distribuïm en el territori, de quina 
manera ho fem i amb quines normes. I com cuidem 
el nostre entorn. En aquest sentit, hem prioritzat la 
problemàtica de l’habitatge sense deixar de banda, 
però, altres aspectes no menys importants.

En el sector de l’urbanisme, més complex del que 
voldríem i d’una lentitud extrema, hem realitzat un 
estudi del parc d’habitatge per tal de detectar l’ha-
bitatge buit, amb la intenció de mobilitzar-lo, i s’ha 
aconseguit dur a terme, i amb èxit, la primera ma-
soveria urbana de la Garrotxa. Esperem que, en un 
futur pròxim, puguem parlar de masoveries en plu-
ral. Mentrestant, estem estudiant la possibilitat de fer 
habitatge cooperatiu. Pel que fa a la mobilitat, hem 
realitzat un catàleg de camins del municipi per tal de 
conèixer l’estat d’aquests, i hem aconseguit que hi hagi 
transport públic a demanda i que es pugui aprofitar 
el bus escolar com a servei de transport de viatgers 
a Olot. Sobre el tema de la sostenibilitat, hem apos-
tat per les energies renovables i el residu zero: estem 
pendents de la instal·lació d’una caldera de biomassa 
que abastirà l’escola; s’han instal·lat compostadors 
comunitaris, en fase pilot, per a dur a terme la re-
collida selectiva de la fracció orgànica; hem declarat 
Mieres lliure de glifosat i continuem treballant per 
resoldre d’altres problemàtiques mediambientals. Pel 
que fa al servei de subministrament d’aigua i arran 
del resultat de la consulta popular, estem en fase de 
remunicipalitzar el servei. I, per acabar, seguim tre-
ballant per la millora del terreny cedit a l’Ajuntament 
amb un acord de custòdia.

Conscients de tot allò que encara es pot fer i de les 
nostres mancances, us hem de dir que estem molt 
contents del que hem aconseguit en aquest temps, 
del suport que hem rebut i, en general, dels veïns i 
veïnes amb qui compartim el dia a dia en aquest petit 
món de mons.
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Històries i Llegendes

Durant els darrers segles de l’edat mitjana, els senyors 
feudals varen anar ampliant els seus drets sobre els 
camperols, els serfs de la gleva. Aquests són propie-
taris de les terres i els masos que conreen en qualitat 
d’emfiteutes. Això significa que la propietat està di-
vidida en dos. D’una part, el senyor feudal, que en 
tindrà el domini directe, i de l’altre la família pagesa, 
que en tindrà el domini útil. La seqüència seria la se-
güent: el senyor s’atorga el poder d’entregar a perpe-
tuïtat el domini útil de la terra a canvi d’una quantitat 
(primer en espècies, després substituïda per diners, 
tot i que no desapareix el cens en espècie) en concep-
te d’entrada del pagès a la terra, reservant-se també 
els drets del domini directe, és a dir, a cobrar totes les 
rendes i els “impostos” que graven les terres. A canvi, 
l’emfiteuta tindrà el dret de posseir el domini útil, de 
decidir què hi plantarà i com gestionarà l’explotació, 
de vendre’l, de sots-establir-lo i d’alienar-lo, així com 
de gaudir de part dels seus fruits, sempre respectant, 
però, els drets que té el senyor directe.

La millor manera de treure profit d’aquesta situació 
de dependència del pagès en zones com la vall de 
Mieres, d’hàbitat dispers, va ser l’existència i proli-
feració del mas, que era la unitat típica d’explotació 
agrícola, basada en la idea d’una família a cada mas. 
Aquest estava constituït pel conjunt de construc-
cions, on hi havia la residència familiar del pagès 
(el capmàs), les corts, els magatzems i les quadres, i 
per unes 20 o 40 hectàrees de terres per llaurar, ano-
menats generalment honors, caracteritzades per un 
policultiu, que incloïa diferents varietats de cereals 
(ordi, blat, civada, espelta...), arboricultura secun-
dària, hort, pastures i erms i amb una part de bosc 
que permetés treure’n fusta pel manteniment de la 
casa i el bestiar.

La base de la renda feudal, que a Mieres ostenta el 
Monestir de Sant Esteve de Banyoles i el seu abat al 
capdavant com a senyor, es fonamenta en els ingres-
sos directes que cobra el senyor feudal del pagès fruit 
del contracte emfitèutic, altres sostraccions fiscals i 
els monopolis que tenien sobre la utilització dels mo-
lins, ferreries, forns, etc. Entre aquestes sostraccions 
fiscals hi ha la tasca, que consisteix a retenir l’onzena 
part de la collita o fruits del pagès; el braçatge, que pot 
ser d’igual mesura que la tasca i no era incompatible 
amb la primera; el delme, que és la desena part de la 
collita; la primícia, que pot ser la meitat o la quinzena 
part del delme; la calcatura, que segons els costums 
de Girona equival a la mateixa mesura que la tasca; 
l’esquitllada de blat, equivalent a tres quarteres d’ordi, 
tres quarteres de civada i mitja d’espelta, etc. L’ordre 
per a fer les reparticions era el següent: delme, tasca, 
primícia i calcatura. Altres censos, pagats en dates 
fixes com Nadal, Pasqua, Sant Fèlix o Sant Pere, i que 
eren generalment en espècies (sobretot d’aviram), 
tenien per finalitat l’ostentació externa del vincle de 
dependència. Com veiem, doncs, el sistema feudal es 
basa en l’explotació de la terra per part de les famílies 
pageses, mentre que els senyors feudals viuen de les 
rendes que cobren a aquestes famílies camperoles.

A aquests drets senyorials, fruit dels contractes em-
fitèutics, cal afegir altres drets que tenien els senyors 
sobre els pagesos. Són els anomenats “mals usos” que 
legitimaven les exaccions que, de manera arbitrària, 
s’havien anat imposant a la Catalunya Vella des del 
segle XI, i que constituïen unes pràctiques rutinàries 
hereditàries, encaminades al lucre dels senyors. Bàsi-
cament són: l’eixorquia, que permetia que el senyor 
es quedés amb la tercera part dels béns del pagès que 
moria sense una descendència que continués treba-
llant les terres del mas; la ferma d’espoli, que obligava 

Mieres durant les crisis  
Baix Medievals

Carles Guillot
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el pagès a garantir el dot que li aportava la futura mu-
ller amb el mas que tenia pel seu senyor; la intestia, 
que penalitzava els pagesos que morien sense fer tes-
tament; l’àrsia o àrsina, que implicava que el senyor 
podia quedar-se la tercera part dels béns del pagès 
al qual se li hagués cremat el mas de què depenia, i 
que tant es pot interpretar com una manera d’evitar 
formes extremes d’expressió de rebel·lia pagesa, com 
una manera de treure beneficis de la desgràcia aliena; 
la cugucia, que castigava, a través dels béns del pagès, 
les relacions adúlteres de la dona, i que pot ser con-
siderat una forma de control sobre les relacions se-
xuals de la dona pagesa. A més a més dels anteriors, 
hi ha la remença, que exigia que els pagesos que es-
taven adscrits al mas d’un senyor, paguessin drets de 
redempció si abandonaven les terres senyorials per 
establir-se en un altre lloc. 

Aquesta situació d’explotació dels camperols catalans 
es va veure agreujada per diferents crisis de subsistèn-
cia que van assolar el territori des de mitjans del segle 
XIV. L’any 1333, conegut com “lo mal any primer”, es 
genera una situació d’escassetat i males collites que 
s’agreuja amb l’arribada de la pesta negra l’any 1348 i 
les successives epidèmies víriques que varen delmar 
la població. La manca de pobladors a les zones rurals 
com la vall de Mieres, va donar lloc al fenomen dels 
“masos rònecs”, que eren masos abandonats pels seus 
propietaris que, o bé varen emigrar cap a zones ur-
banes, o bé varen morir. A més, a la zona de Mieres, 
aquesta mortaldat es va veure ampliada per la sèrie 
sísmica que va afectar tota l’àrea de La Garrotxa els 
anys 1427 i 1428, que va omplir de runes la Catalun-
ya Vella. Sabem que aquests terratrèmols varen en-
sorrar bona part dels monestirs d’Amer, Banyoles o 
Camprodon i ciutats com Olot i Puigcerdà. Tot i que 
no sabem quina va ser la sort dels masos, bordes o de 
les parròquies de la vall de Mieres, és de suposar que 
molts d’ells es foren greument afectats. 

Així doncs, arribem a la segona meitat del segle XV 
amb una pagesia que intenta recuperar-se de totes 

aquestes calamitats, que està sotmesa al pagament 
de les rendes a què els senyors els obligaven, i a la 
servitud pròpia dels mals usos, en un dels moments 
més baixos que marca l’índex demogràfic a Catalun-
ya. El fogatge (és a dir, els focs, les cases, que hi ha a 
Catalunya) de 1497, comprèn la meitat dels focs que 
hi havia al Principat un segle enrere, concretament 
56.089 focs.

Fruit del descontentament d’aquesta situació, ja des 
de finals del segle XIV i principis del segle XV els pa-
gesos intentaran organitzar-se per acabar amb aques-
ta condició de servitud. Però no serà fins a mitjans de 
segle que la corona atorgà una autorització a tots pa-
gesos per a poder constituir els anomenats Sindicats 
Remences, és a dir, perquè poguessin ajuntar-se, en 
un número no superior a cinquanta i sempre amb 
supervisió d’un oficial reial, per a tractar el tema de 
la seva llibertat i per a reclamar justícia. A canvi, els 
pagesos es comprometen a pagar 100.000 florins a la 
corona. Així, en els anys 1448 i 1449, es varen reunir 
a Catalunya més de 10.500 homes de 912 parròquies 
per presentar una demanda contra els senyors i obte-
nir la sentència d’abolició dels mals usos. Els pagesos 
de Mieres són convocats, juntament amb altres caps 
de famílies remences de localitats properes com El 
Torn, Mata, Montagut, Crespià, Fontcoberta, Vila-
venut, Serinyà, Sant Martí i Sant Miquel de Camp-
major, etc., al prat anomenat els Tiradors Vells, a l’al-
tra banda del pont de Besalú el 20 d’octubre de 1488. 
A aquesta reunió hi assisteixen, com a representants 

Els pagesos de remença estaven lligats al mas que posseïen. 
Eren serfs de la gleva.
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de la parròquia de Sant Pere de Mieres, Joan Carrera, 
Antoni Casademont, Antoni Riba i Antoni Reixac.

L’autorització reial del rei Alfons IV per a la creació 
d’aquest primer sindicat remença és el primer reco-
neixement oficial dels remences com a col·lectiu que 
vol i pot reivindicar els seus drets. Segons el presti-
giós historiador Paul Freedman, el sindicat remença 
de 1448 anticipa, d’alguna manera, els sindicats de 
l’època contemporània. En ambdós casos es tracta 
d’associacions de persones del mateix grup o estatus 
social que s’organitzen per a reivindicar i defensar els 
seus drets. Són organitzacions basades en solidari-
tats horitzontals –entre membres d’un mateix grup 
social-, que es contraposen a les relacions de tipus 
jeràrquic pròpies de la societat medieval (senyor-vas-
sall), si bé en el cas del sindicat remença es recapta 
també una prestació econòmica per pagar el reco-
neixement d’aquests drets. 

Població remença a finals del segle XV

En aquest sentit, és una de les primeres mostres de 
reconeixement polític d’un col·lectiu no privilegiat: 
per primera vegada es reconeix capacitat de negocia-
ció al col·lectiu de pagesos no lliures. El sindicat de 
1448 ens permet conèixer el nom i la procedència de 
la gent corrent que reivindiquen l’abolició de la ser-
vitud i els mals usos.

Davant la negativa dels grans senyors a respondre 
les requisitòries reials, al no admetre la legalitat de la 
demanda ni reconèixer el rei com a autoritat compe-
tent, el 4 d’octubre de 1455 el rei Alfons el Magnànim 
féu pública una sentència interlocutòria condemnant 
els senyors i suspenent provisionalment la remença i 
els mals usos, la qual cosa marcarà un punt d’inflexió 
en el conflicte, ja que molts pagesos deixaran de pa-
gar emparant-se en aquesta sentència i donaran per 
trencada la negociació pacífica.
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Espai d’opinió |

Aquesta exposició és fruit del compromís amb 
l’Agrupació Foto-Cine Cerdanyola-Ripollet, que me 
la va sol·licitar. En principi tenia previst fer-la sobre 
un recull de fotografies de fars, però la Ioia em va 
convèncer per fer un reportatge social, que m’agrada 
més i, després de parlar-ne amb ella, ho vaig meditar 
i vaig decidir fer-la sobre les persones que fan el mer-
cat de Mieres. Vam contactar amb els implicats i ens 
ho van posar molt fàcil.

El primer va ser en Prem i el món de les ovelles. Em 
va sorprendre el bon tracte que donava a les ovelles; 
això feia que no estiguessin gens estressades... no 
m’estranya la qualitat del producte resultant. Unes 
jornades molt llargues en què començava per treure 
la llet a primera hora del matí, portar-les a les pastu-
res, fer tasques de manteniment, elaborar els format-
ges, i portar les ovelles de nou a la cleda.

Tendres llegats 
Neorurals garrotxins

-Mama, la bruixa de la pel·lícula  Kiriku és dolenta?

-Doncs sembla que sí, no?

-Doncs jo crec que no, perquè quan li treuen l’estella 
clavada a l’esquena, es torna bona.

-Estic d’acord, amor. Es veu que només feia mal als 
altres perquè tenia aquella estella que la torturava 
tant que no en sortia res bo de dintre seu.

-Llavors les persones que han escrit aquestes cartes 
per destruir l’escola i  fer mal a una persona no són 
dolentes, és que tenen una estella molt grossa clava-
da...

-Mmmm... segurament...

- Perquè no els hi traiem i ja està? Seran felices i no 
faran més mal.

- Ai, amor! Que bonic i lògic és el vostre món, el de 
la mainada... Si no ens perdéssim tant quan ens fem 
adults, tot seria més fàcil. Però no. No ho és. Les per-
sones només podem ser guarides de les estelles que 
ens podreixen l’ànima si ho volem.

- Potser la seva estella és massa grossa per poder-se-
la treure...

- Doncs suposo que sí. Massa grossa i potser massa 
vella. Saps?, crec que les persones no naixem bones 
ni dolentes, però la vida ens va clavant estelles que, 
si no sabem com treure, ens fan tant de mal, ens po-
dreixen tant la sang, que el mateix patiment ens fa 
fer mal als altres i cometre actes que només pretenen 
destruir allò que és més bonic que el mal que tenim. I 
en alguns casos, com el de les persones que han escrit 
aquestes cartes, qualsevol cosa els pot semblar massa 
bonica per la seva ànima ferida. El problema per la 
resta és que com més gran és el patiment intern d’una 
persona, més mal fa al seu voltant.

- Jo, quan tingui una estella clavada, me la trauré de 
seguida per no fer mal als altres.

- Em sembla una molt bona idea, amor. I si no pots 
treure-te-la tu, com li passava a la bruixa de la pel·lí-
cula de Kirikú, recorda de demanar ajuda. 

Marta Trigo

Cartes d’ànimes ferides
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Més endavant vaig quedar amb la Nur i amb en Juan-
ma. El tarannà era el mateix: molta cura i bon tracte 
amb el ramat. El ramat era de cabres i la història can-
viava: com que les pasturava al mig del bosc, fer les 
fotos era complicat i vaig haver de tornar-hi de nou 
per treure millors fotografies. La Nur és un encant en 
la delicadesa amb què tracta els formatges o, tal com 
ella els anomena, els seus fillets. Unes autèntiques 
obres d’art. Jo no era conscient de que menjava fins 
que vaig veure com els feia. 

L’Anna i en Marcel viuen en un lloc privilegiat i els ha 
costat molts esforços preparar aquells terrenys per tal 
que fossin aptes per a l’agricultura. Els seus terren-
ys semblen jardins-hort: bonics, endreçats, pràctics, 
agradables…, han sabut crear un espai únic. Tot el 
producte que en surt és de molt bona qualitat, però 
les petites pastanagues són autèntics bombons. L’An-
na en la vessant comercial i recol·lectora, i en Marcel 
treballant la terra: un binomi insuperable.

Feia molt de temps que no feia un reportatge so-
cial i ha estat un autèntic plaer fer-lo. M’ha permès 
conèixer unes persones amb una manera de fer dife-
rent: amb una renúncia de l’estil de vida consumista i 
amb una forma de treballar estimant la terra, els ani-
mals i el producte que ofereixen. Si en teniu l’opor-
tunitat, tasteu els seus productes. Els trobareu cada 
dissabte al matí davant l’escola de Mieres. Tendres 
productes i productors. Llegats transformats i trans-
formadors.

Vicenç Semper
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Un tros de realitat
Ja fa uns quants anys que vam decidir crear un pro-
jecte per poder viure a pagès. Amb esforç, vàrem 
aconseguir un ramat no gaire nombrós, un obrador 
a casa i un producte fruit de la natura. Reconstruint 
una runa per adequar-ne el sistema sanitari i recu-
perant pastures per poder alimentar les cabres. Així, 
la nostra feina va ser tant la de construir i restaurar 
com la de pasturar, munyir i transformar.

Un esforç continu ple d’il·lusió et mou per poder tirar 
endavant el dia a dia, però arriba un moment en què 
la foscor ho encega tot i et sents submergida en una 
espiral d’estupideses que no pots ni vols entendre: la 
legalitat. La legalitat es converteix en una lluita on els 
diners i els papers són els protagonistes. Per exemple, 
un “Pla de dejeccions” on no es comptabilitza el bosc, 
quan la major part del dia el ramat hi pastura. Per 
aquest motiu vam estar anys buscant terres per poder 
justificar on tiràvem els fems d’un ramadet de cabres, 
fins arribar al punt en què havíem de pagar el lloguer 
d’unes terres que entressin dins el pla!!

Una Sanitat que et demana anàlisi de llet contínua-
ment, clorar l’aigua diàriament quan no l’utilitzes per 
transformar, anàlisis de productes i superfícies de 
treball, registres de plans i un llarg etcètera, com si 
fóssim una gran indústria làctica. Un departament 
que t’obliga a consumir fàrmacs sense tenir en comp-
te els nostres valors de producció ecològica. I així 
hem arribat a un punt en què la legalitat ens exigeix 
projectes firmats per tècnics amb uns quants zeros 
a la factura. En fi, obstacles i obstacles, entrebancs, 
pedres al camí i papers... sobretot molts papers.

M’entristeix profundament veure que aquest siste-
ma no valora els petits ramaders que contínuament 
harmonitzen el territori ja abandonat amb les grans 
explotacions concentrades en granges. Em preocupa 
enormement veure que no valora el ramat i la pastu-

ra com una eina clau en l’equilibri de la biodiversitat. 
Em desespera el tracte que té amb el producte artesà 
que el menysprea sense admirar la cura i la dedicació 
dels processos poc mecanitzats. M’indigna que tot 
això faci que els productes de qualitat i ecològics no 
siguin assequibles a gran part de la població. Un sis-
tema que ha matat la petita pagesia i que no permet 
que la vida a les zones rurals es desplegui amb auto-
nomia i llibertat.

Deixant de banda tots aquests sentiments vull agrair 
amb la mà al cor a totes les persones que han confiat 
amb nosaltres per compartir a la seva taula un tros de 
la nostra vida. Especialment a la Ioia i en Vicens, que 
amb el seu reportatge han fet visible un petit món in-
visible per a molts, i que amb mirada curiosa i retrats 
artístics, han valorat i lloat la nostra feina. Gratifica 
amablement poder explicar la teva quotidianitat i 
que sigui admesa amb estima.

Veure la pastura del ramat com un acte romàntic i 
reconciliador amb la natura, entendre la màgia de 
transformar la llet en formatge i nodrir cos i ànima 
amb quelcom més que un aliment. És aquest llegat 
que ens connecta amb els gens dels nostres avantpas-
sats, nodrits per la terra, els boscos i el bestiar, amb 
un vincle estret amb la natura i proper als humans. 
Mil gràcies per ser-hi i per apreciar la feina que tot 
això comporta. 

N.U. Rosal
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| Les receptes de l’Anna de Collbahí

Ingredients:
Ruca, mostassa, brots de fonoll, escarola o enciam, 
brots de malva, all tendre trinxat, ceba, calçot trinxa-
det amb la fulla, rave negre ratllat, pastanaga ratllada, 
poma a trossets, pipes de carbassa o de gira-sol.

Preparació :
Rentem les herbes i fulles verdes i les centrifuguem 
per extreure’n l’aigua. També rentem les verdures. 
Després barregem els ingredients indicats. Podem 
preparar  una vinagreta per acompanyar amb oli 
d’oliva verge, vinagre de Mòdena, sal i coriandre.

Xirivia al forn
Ingredients:
1 kg. de xirivia fresca, 4 cullerades de mel, cúrcuma

Preparació :
Es renten les xirivies per treure’n la terra i es pelen 
amb un pelador, així no perdem gaire xirivia. A con-
tinuació les tallem en quatre talls allargats i els po-
sem en una safata preparada per anar al forn. Em-
polsinem cúrcuma per sobre les xirivies i també li 
posem la mel per sobre amb una culleradeta, per 
repartir-la bé.
Posem la safata al forn a una temperatura de 180° du-
rant uns 25 minuts. Passat el temps, les punxem per 
veure si són toves, així sabrem si ja estan cuites. Si no 
estan prou toves, es deixen una estona més.

Amanida de fulla verda de temporada

Bon profit
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Els remeis de la Mari | 
Marta Trigo

Què és i quins són els seus símptomes:

La cistitis és una inflamació, gairebé sempre una in-
fecció, de la bufeta urinària.

Els símptomes més habituals són el notable augment 
en la freqüència de les miccions (pol·laciúria), dolor 
intens a la regió suprapúbica (sobre la bufeta), cremor 
i dificultat en orinar (fins i tot després de fer-ho) i en-
rogiment de la vulva i picor vaginal en les dones. La 
infecció d’orina també pot provocar la presència d’ori-
na tèrbola, generalment acompanyada de mala olor. 

En casos aguts pot anar acompanyada de febre que 
pot arribar a sobrepassar els 38 °C. Quan la febre es 
presenta amb calfreds és perquè la infecció s’ha estès 
fins als ronyons. Quan hi ha vòmits i nàusees, així 
com dolor al costat o a l’esquena, indica, igual que 
els calfreds, la presència d’infecció als ronyons. En 
aquests casos cal anar a urgències.

Més del 85% dels casos de cistitis són causats per 
l’Escherichia coli (E. coli), un bacteri que es troba en 
el tracte gastrointestinal baix. Les relacions sexuals 
poden augmentar el risc de cistitis perquè els bacteris 
poden introduir-se en la bufeta a través de la uretra 
durant l’activitat sexual. Una vegada que els bacte-
ris entren a la bufeta, normalment són eliminats per 
l’orina. Però quan els bacteris es multipliquen més 
ràpidament del que s’eliminen per l’orina, el resultat 
és la infecció.

Per això és molt important que quan tenim relacions se-
xuals, tot allò que toqui l’anus, després no toqui la vagina. 

El sentit psico-biològic de la cistitis

La interpretació que es dóna a la cistitis des de la 
bioneuroemoció, una teràpia que relaciona les pato-
logies amb conflictes emocionals o psico-biològics, 
és que manifesta un conflicte de territori que, en el 
cas dels homes, es refereix concretament a no poder 
marcar el territori, mentre que en les dones expressa 
la impossibilitat d’organitzar el territori, el niu, l’hà-
bitat, generalment la llar.

“Viscut en masculí: L’home fa com els animals, quan 
orina fora, és per a marcar el seu territori. És molt 
inconscient, però d’aquesta manera està a casa seva, 
es planta. 

Viscut en femení: com que no està en la naturalesa 
femenina la necessitat de marcar el seu territori, la 
noció de marcatge està associada als límits del terri-
tori. La dona no està interessada en aquests límits, 
no ha de defensar aquests límits. Ella ha de defensar 
com s’organitza dins del seu territori. 

Un home que té una cistitis està en aquesta noció 
de: “jo no puc marcar els límits del meu territori”. La 
dona estarà en la noció de: “no em puc organitzar en 
aquest territori.”

La cistitis i el pH àcidiv

El pH indica la concentració de ions d’hidrogen pre-
sents en determinades dissolucions. L’escala de me-
sura és de 0 a 14, en la qual el pH7 és neutre (el de 
l’aigua), menys de 7 és àcid i més de 7 alcalí o bàsic.

Beguda alcalinitzant per a la cistitis
Preparació:
Tapat en un recipient que no sigui d’alumini, bullir 
fins que l’ordi estigui tendre. Colar, afegir mel, llimo-
na i prendre calent. 
Anar prenent-ne al llarg del dia fins que marxi la 
molèstia.

Ingredients:
100 gr. d’ordi
600 ml. d’aigua

La cistitis, una patologia recurrent
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Als líquids extracel·lulars del nostre medi intern 
aquós només són possibles els processos vitals quan 
hi ha un pH entre 7,35 i 7,45. A pH 7 el cor es relaxa 
i deixa de bategar, i a pH 7,8 es contrau i també deixa 
de bategar. Entre pH 7,35 i 7 parlem de pH intern 
àcid o acidosi, i entre 7,45 i 7,8 diem que tenim el pH 
alcalí o bàsic. 

El pH de la sang ha de romandre constant per tal de 
permetre les múltiples funcions metabòliques que 
fan possible la vida. Per a aconseguir-ho, l’organisme 
ha d’anar contrarestant les tendències a l’acidesa o 
l’alcalinitat que genera cada procés vital, mitjançant 
els següents mecanismes:

• Uns compostos químics anomenats tampons o 
amortidors de pH que actuen en fraccions de segon.

• La respiració profunda que regula la quantitat de 
diòxid de carboni i alcalinitza en un procés que pot 
trigar entre 1 i 12 minuts en actuar i és un dels més 
efectius.

• Eliminació renal dels metabòlits àcids a través de 
l’orina. 

• Alcalinització mitjançant l’augment de calci que 
s’extreu dels ossos. Aquest procés és un dels cau-
sants principals de malalties com l’osteoporosi. 

Causes de l’acidosi:

• Incapacitat dels ronyons per eliminar els àcids, so-
bretot l’àcid úric.

• Incapacitat pulmonar per eliminar el CO2
• Alteracions hepàtiques 
• Alteracions metabòliques que fan que es produei-

xin masses àcides
• Dieta excessiva en àcids que no es metabolitzen
• Pèrdua de bases (per exemple amb la diarrea)
• Dieta amb predomini d’aliments acidificants
• L’estrès
• Treball fort
• Exposició excessiva al sol
• Fermentacions intestinals que produeixen àcids
• Els dejunis i les dietes riques en greixos i carns

Altres alteracions causades per l’acidosi: 

• Irritacions de teixits, inflamacions doloroses i feri-
des a les mucoses

• Desmineralització 
• Hipofunció de les glàndules endocrines
• Disminució de les defenses
• Formació de dipòsits: articulacions bloquejades, 

sordesa...
• Alteracions del terreny
• Desequilibris nerviosos i emocionals
• Debilitament general

Com eliminar els àcids:

• A través dels pulmons: passejades i exercicis res-
piratoris. Desaconsellats els exercicis físics violents

• A través dels ronyons: compreses de gingebre sobre 
els ronyons i banys hipertèrmics de tot el cos

• A través de la pell: saunes, banys de vapor i banys 
hipertèrmics

• Reduir el percentatge d’aliments acidificants i aug-
mentar la quantitat d’alcalinitzants
1 Aliments acidificants: Alcohol, sucre,  aliments 
rics en proteïnes i greixos (carns, peixos, ous, lle-
gums) i cereals refinats. 
2 Aliments alcalinitzants: són els rics en sals mi-
nerals: algues, verdures, fruita sobretot madura i 
que no sigui molt àcida, Ume i umeboshi, tamari 
i miso, arrels i tubercles, kuzu, castanyes i ametlles. 

Quin tipus d’alimentació és la millor?

Per a una persona normal sense problemes d’acido-
si, en termes generals, a la dieta hi hauria d’haver el 
doble de productes alcalinitzants que acidificants. Si 
som persones molt actives o portem una vida estres-
sant, la proporció hauria de ser fins i tot superior: 
una part d’aliments acidificants per cada 4 d’alcali-
nitzants. 

I si duent una dieta equilibrada i unes pràctiques se-
xuals responsables comencem a tenir algun símpto-
ma de cistitis, sempre tenim el remei de la Mari. 
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Durant la darrera dècada hi ha hagut un increment 
important de citacions de fauna autòctona a tot el 
continent europeu i la demarcació de Girona no ha 
estat aliena a aquest fet. Actualment a la comarca de 
la Garrotxa ja hi ha establertes unes 70 espècies de 
fauna exòtica. 

Des de l’Agrupació naturalista i ecologista de la Ga-
rrotxa, fa uns anys que un grup de voluntaris està se-
guint aquest fenomen i especialment estan treballant 
amb les cinc espècies més nocives de la comarca:  el 
mosquit tigre, la papallona del boix, la vespa asiàtica, 
el cranc roig americà i el barb roig.  

Cal tenir en compte que, de les cinc espècies, quatre 
van entrar a la comarca en els darrers 10 anys i ac-
tualment ja s’han convertit en veritables plagues que 
perjudiquen greument a altres espècies, als hàbitats i 
fins i tot directament a les persones, com és el cas del 
mosquit tigre o la vespa asiàtica. 

El decret que regula el catàleg nacional d’espècies 
invasores dicta que les administracions competents 
adoptaran les mesures de gestió, control i erradicació 
de les espècies incloses en el catàleg, però el proble-
ma rau en la rapidesa amb què s’estenen les pobla-
cions d’aquestes espècies invasores i això fa que les 
mesures de gestió normalment siguin ineficients.

Tot i que l’entrada de mercaderies a la Unió Euro-
pea està molt controlada, en els darrers anys van 
apareixent noves espècies invasores que, una vegada 
establertes en algun país d’Europa, ja no hi ha ma-
nera de parar la seva expansió. La majoria d’espècies 
arriben a Catalunya procedents d’algun altre país de 
la Unió Europea, però enguany hi ha hagut un cas 
diferent. Una cuca de llum americana ha entrat a Eu-

ropa per Catalunya i això està donant l’oportunitat 
de buscar la traçabilitat de l’arribada d’aquesta nova 
espècie i poder determinar què ha fallat perquè hagi 
arribat aquí de forma tan nombrosa, i què ha passat 
perquè es trobi únicament en alguns camps de blat 
de moro.

La crònica de l’arribada d’aquesta nova espècie ha es-
tat la següent:

• A mitjans del mes d’agost alguns veïns de Mieres i 
el Torn veuen llums intermitents sobre uns camps 
de blat de moro.

• A principis de setembre es recol·lecten exemplars 
dels insectes que produeixen aquestes llums. Les 
mostres es passen a un entomòleg (Rafa Carbonell) 
per tal que en determini l’espècie.

• A mitjan setembre se’ns indica que es tracta d’una 
espècie desconeguda, no present a Europa i de la 
qual només es pot determinar el gènere, que coin-
cideix amb el d’una espècie americana de la tribu 
Photinus. 

Aquest gènere es troba al continent americà i, en 
concret, a la zona que va del Canadà a l’Argentina. Hi 
ha nombroses espècies dins aquest gènere (unes 200) 

 Joan Montserrat ReigUna cuca de llum americana  
apareix a Mieres

Foto: Joan Costa
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i curiosament cap d’elles coincideix amb la troballa 
de Mieres. Això fa preveure que es tracti d’alguna es-
pècie pròpia d’un país poc desenvolupat i amb baixa 
recerca científica. 
Photinus és una cuca de llum que es caracteritza pel 
fet que tant la femella com el mascle tenen ales (cosa 
que no passa amb les cuques de llum del país), i els 
dos emeten una potent llum intermitent mentre vo-
len en època reproductora (estiu). Per tant, el fet més 
excepcional d’aquesta troballa és que es tracta d’una 
nova espècie per la ciència... d’origen americà i iden-
tificada a Mieres!!!!. 

S’ignora com ha arribat fins aquí, però la coincidèn-
cia que s’hagi trobat sobre camps de blat de moro 
(amb llavor d’origen americà), fa preveure que hi 

hagi alguna relació entre la llavor i la cuca de llum. 
Es desconeix com afectarà la seva presència als eco-
sistemes de Mieres. Tot i que en principi sembla que 
no hauria de ser nociva, caldrà estar alerta amb la 
seva proliferació i seguir-ne l’evolució. Tal com s’ha 
fet en altres municipis, és interessant poder establir 
un grup de voluntariat que en faci un seguiment i, 
d’aquesta manera, poder conèixer la dinàmica natu-
ral d’aquesta població de Mieres. 

Només així es podrà documentar en el temps la seva 
evolució territorial i conèixer el comportament i 
l’ecologia en el continent europeu... i si finalment es 
confirma que tracta d’una espècie descoberta de nou, 
potser els científics l’hauran de batejar amb el nom 
de Photinus mierensis... bestieses de la globalització...  

Cuques de llum volant a primera hora del capvespre. Foto: Magda Casellas.    
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Entrevista a 
Eloi Puig i Montse Barbena. El Torrent, 18-10-2018 

Comencem pel principi, com us dieu? 

Eloi Puig  (E)  i Montse Barbena  (M)  

Us coneixen així a Mieres o més aviat per al-
gun sobrenom? 

Ens diuen els de Can Torrent. La Montse de Can To-
rrent i l’Eloi de Can Torrent, tot i que potser encara 
queda algú que no ens coneix i per ell som els de Can 
Torrent. 

Quin és el vostre origen i el dels vostres pares? 

 (M)  Els dos venim de Mataró, tant nosaltres com 
les nostres famílies.  (E)  Ens vàrem conèixer als 12 
o 13 anys però cadascú va anar per la seva. Estem 
junts des que teníem 18 i 21 anys. 

Em podríeu comentar una mica quin ha estat 
el vostre periple vital i les vostres ocupacions 
abans d’aterrar aquí? 

 (E)  El meu ofici original és de fotògraf. Tenia una 
botiga de fotografia i quan ens vam ajuntar amb la 
Montse vam fer de cuiners, teníem una empresa de 
càtering. Vam ser emprenedors als anys 80.  (M)  

Era molt a l’inici d’aquest fenomen, la gent compra-
va plats cuinats pel cap de setmana però no com ara 
que es compren diàriament. Va ser una visió del meu 
pare, que eren peixaters de tota la vida i servien molts 
hotels, cosa que el posà en contacte amb cuiners pro-
fessionals. La meva mare ens va ensenyar a cuinar i 
ho fèiem tots dos, encara que va acabar fent-ho més 
l’Eloi i jo estava més a la botiga de cara al públic.

Recordeu quin any us vàreu establir a Mieres? 

 (E)  Vam arribar l’abril de 1985. Des d’abans de 
conèixer-nos tant un com l’altra tenia ganes de deixar 
la ciutat i viure al camp. Jo tinc un escrit que vaig fer 
a 14 anys, on ja expressava les meves ganes de formar 
un nou món, una utopia. Viure al camp en comuni-
tat i fer una vida diferent de la que coneixia, que no 
m’agradava. Havíem estat buscant cases per diferents 
zones, com el Pirineu de Lleida, però la vida allà era 
més dura i el moviment neorural no havia arribat 
com a La Garrotxa o La Selva... De fet, quan vam 
muntar el càtering la idea ja era d’estalviar i reunir 
diners per a emprendre aquesta nova vida, ja estava 
planificat a uns 7 o 8 anys vista. Ja ens vam casar així. 
Vam fer la llista de noces en una ferreteria (on també 
tenien parament de la casa) i després vam canviar-ho 
tot per eines, banc de fuster... tota una sèrie de coses 

Centre d’Estudis Mierencs       L’entrevista | 
Josep-Anton Monfort

Com que l’origen, la història i el futur de cada territori és la seva gent, volem conèixer els seus veïns i les seves 
històries. Ja vam encetar una sèrie d’entrevistes a la gent gran de Mieres per mirar de servar les seves experièn-
cies i conèixer com era el poble que van viure des de la seva infantesa. Encetem ara una nova sèrie d’entrevistes 
als “Empeltats”, és a dir, a persones que, no havent nascut aquí, hi han vingut a viure per diversos motius i han 
conformat en bona manera el Mieres actual.
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que ens farien falta aquí però que no podíem posar 
obertament a la llista de noces.

Per què vau escollir aquest poble? Hi teníeu al-
gun amic o lligam? 

Havíem sentit parlar d’en Manel i la Neus a través 
d’un amic comú que vivia al Corb (a la Fageda) i 
com que buscàvem casa activament per la comarca, 
un dia ens va portar a la Muntada, on en Manel i la 
Neus hi vivien des de feia un parell d’anys. Ells ens 
van recomanar de parlar amb l’Escloper per trobar 
alguna casa. 

Quina ha estat la vostra història des que vau 
arribar a Mieres? (llocs on heu viscut, treballs...) 

 (M)  Quan ens vam conèixer, l’Eloi estava separat 
i tenia en Jordi. En ajuntar-nos, els dos teníem clar 
que no volíem que els nostres fills creixessin a ciutat 
sinó que ho fessin en un altre entorn, tot i que sabíem 
que necessitàvem aquests 7 o 8 anys de coll. Al cap de 
10 mesos va néixer en Prem i 3 anys després en Pau. 
Jo em vaig dedicar molt a la criança, mentre l’Eloi 
assumia tota la feina del càtering fins que va dir que 
ja n’estava tip d’esperar i que volia que marxéssim. 
Així que, abans del que teníem previst, vam venir cap 
aquí, amb una mà al davant i l’altra al darrera, quan 
en Pau només tenia 13 mesos. 

Primer vam estar en una granja-comuna a Sant 
Cebrià de Vallalta, però al cap de sis mesos vam 
venir cap aquí, amb un cavall perxeró, a fer de pa-
gesos.  (E)  Vam comprar 10 cabres que les lliga-
va cada una a un arbre perquè jo no sabia pasturar. 
Després vam canviar el cavall per dues vaques de llet. 
En vam acabar tenint 4 i les cabres, amb la qual cosa 
fèiem mantega... 

 (M)  En arribar aquí al Torrent, això era una runa 
i plena de bardissa. Vam trigar dos mesos i mig a 
poder-hi dormir i, entretant, dormíem en una tenda 
aquí a fora. Va ser una primavera humida i ens va 
ploure cada tarda. Vam arribar al 1985 i fins al 89 no 
vam tenir electricitat, per tant, vam haver de fer totes 
les obres amb un generador. Tot i això, nosaltres ho 
vam viure amb molta il·lusió i en tenim un record 
fantàstic. Els nens s’ho passaven molt bé, era com 
una mena d’aventura. En Prem, que estava a punt de 
fer els 4 anys i encara no podia anar a l’escola, es pas-
sava els matins amb una canya vigilant les cabres... 

Vam treballar un estiu a les colònies de Sallent i amb 
el que vam estalviar vam poder fer el teulat de can 
Torrent.  (E)  Ens ho vam anar fent tot nosaltres, 
amb el que jo havia après treballant amb en Peret i 
amb ajudes d’altra gent, com l’Eno, a qui vam pagar 
amb una vaca.  (M)  Vam anar fent a mesura que 
podíem i vam trigar uns 10 anys per acabar la casa 
a força de pencar els caps de setmana. Mentrestant, 
anàvem fent diferents feines.

 (E)  El 1985 ens vam ajuntar els quatre neorurals 
que érem per aquí (en Pep Molins, en Manel i la 
Neus, els de Can Calet i tres més que ja han mar-
xat), i vam decidir que havíem de fer alguna cosa pel 
poble. Se’ns va acudir de recuperar la fira de Santa 
Cecília però canviant-li el sentit, perquè el bestiar ja 
no s’emprava per treballar. Jo sempre havia tingut al 
cap aquesta idea de l’intercanvi i tot parlant li vam 
anar donant forma fins a muntar la fira, que enguany 
farà 33 anys que se celebra. Va començar essent un 
lloc on s’intercanviaven excedents dels nostres horts. 
Si un havia fet moltes patates i l’altre molta confitura 
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de tomàquet, ho podien intercanviar, no era com ara 
on s’intercanvien tota mena d’articles i d’andròmines. 

 (M)  El 1993 va venir a viure aquí, al paller, l’Oriol, 
que ara és l’alcalde de Sant Miquel. Era artesà i feia 
objectes amb carbasses seques. Es van associar amb 
l’Eloi i van anar fent fires, l’Oriol amb recipients per 
beure mate i l’Eloi amb instruments, làmpades, etc., 
tot fet de carbasses. En necessitàvem tantes que no 
en teníem prou amb les que cultivàvem a casa i ens 
en feien en Lluís, el masover de Can Salavia, una 
noia de Bàscara, a Esponellà, etc. En una de les fi-
res, algú ens va proposar de fer làmpades molt grans 
per la decoració de dos espais a Port Aventura. Aquí 
va començar la feina amb les làmpades, i després de 
dos o tres anys de fer fires van començar a vendre a 
botigues d’artesania, que aleshores encara no venien 
productes d’importació. 

El 1997 vam exposar a ExpoHogar a Barcelona i 
poc després jo vaig deixar El Xalió, on treballava de 
cuinera, i em vaig incorporar al taller familiar. Poc 
temps després s’hi afegiren l’Alba i la Magda. Vam 
anar creixent i al cap d’un temps ens vam instal·lar a 
Can Carlina. El 2003 la competència de països asià-
tics va fer que ens replantegéssim el producte, vam 
agafar el 100% de l’empresa, a treballar amb d’altres 
materials i al cap de dos anys, vam començar a ex-
portar i enfocar-nos al mercat hoteler i empresarial 
més que no pas al domèstic. 

Creieu que el poble ha fet canvis a causa de 
l’arribada dels “empeltats” i quins canvis són? 

 (M)  La relació de la gent d’aquí amb els nouvin-
guts ha canviat com un mitjó. Els primers que vam 
arribar érem vistos gairebé com uns bitxos estranys. 
No podien entendre què hi fèiem aquí podent viure 
a ciutat. Pensaven que algun mal hauríem fet perquè 
ens fessin fora d’allà on veníem. Corrien històries de 
què ens dedicàvem a la droga, que anàvem conills 
tot el dia... Aquesta actitud ha canviat molt i també 
perquè força d’aquella gent eren grans i ja no hi són; 
amb el temps ens hem anat coneixent tots, i el fet que 

haguem treballat de valent i aixecat una família, ens 
ha fet a tots part de la mateixa comunitat. 

Del vocabulari garrotxí, que segurament heu 
anat incorporant al vostre català, quines de les 
paraules o girs us agraden més? 

 (M)  “Parrac”. Encara recordo el primer cop que 
dinant el meu fill em va dir passa’m el parrac mama i 
jo només ho havia sentit en un disc d’un conte de la 
Ventafocs que tenia quan era petita. Ells varen por-
tar moltes paraules de l’escola, però a casa no feien 
el mateix accent que amb els companys... També 
“lleixa” en comptes de prestatge, o “poc que”: poc que 
irem bé, o poc que en farem prou. I això sí que em va 
costar d’agafar, a vegades quant diuen després o em-
prés volen dir abans... 

En la vostra opinió, quins són els punts febles 
de viure aquí? Teniu alguna proposta per mi-
llorar-los? 

 (E)  El transport públic; si no tens cotxe no et pots 
moure.  (M)  La wifi que arriba però en males con-
dicions, els serveis mèdics si tens una urgència... 

I els avantatges? Què us agrada més de Mieres 
i de la seva gent? 

 (E)  Que són tots molt proactius. Des de fa uns 
anys veig molt de moviment, tant dels nouvinguts 
com de la gent nativa.  (M)  En la darrera dècada 
hi ha hagut un canvi brutal. L’escola, per exemple, ha 
sofert un procés de canvi que va en paral·lel al del 
poble. Quan hi va entrar en Prem eren dotze nens i 
ara en són 47. Recordo molt bé la incomprensió de 
molta gent quan hi volíem introduir la música. Ens 
va costar molt transformar-la d’un centre on s’hi 
anava per aprendre a llegir, escriure i comptar, en un 
centre educatiu i de pedagogia moderna, però s’ha 
aconseguit i ara funciona molt bé. Demogràficament 
la vinguda de gent de fora ha rejovenit l’edat mitjana 
del poble i ha aportat molta energia i noves maneres 
més participatives de gestionar la cosa pública.
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Com veieu el poble d’aquí a 10 anys o en un 
futur a mig termini? 

 (M)  No ho sé, però m’agradaria que el creixement 
que hi ha fos controlat, precisament perquè el que 
m’agrada és que el poble s’ha mantingut. La carre-
tera que tenim és dolenta però precisament ajuda a 
aquest manteniment. Si tinguéssim l’autovia que hi 
ha a l’altre cantó seríem un altre poble. Suposo que el 
POUM ja ho té previst, però m’agradaria que s’anes-
sin habitant les cases buides que hi ha, però que no 
entréssim en un procés constructiu sense límits.  (E)  
Crec que d’aquí a poc temps hi haurà cua per viure 
a Mieres i per entrar a l’Escola, on ja venen nens de 
fora precisament pel projecte educatiu. 

Personalment, què creieu que heu aportat i 
que heu rebut de Mieres? 

 (M)  Viure en aquest entorn ha estat i és vital per a 
mi. A vegades penso què faré quan sigui vella, perquè 
m’agradaria poder seguir vivint aquí i veig que a la 
gent gran quan se’ls emporten de Mieres s’apaguen i 
no triguen a morir, que seria el que em passaria arri-
bat el cas. No crec que hàgim donat massa al poble 
perquè som poc sociables. Ara, amb la coral, ens re-
lacionem més amb la gent i ens agrada. 

Us sentiu mierencs i heu fet del poble la vostra 
residència permanent present i futura? 

 (M)  I tant. Jo ja porto vivint a Mieres molts més 
anys dels que vaig viure a Mataró. Aquí vull passar 
la meva vida. 

Creieu que aquestes dues comunitats (els na-
dius i els “empeltats”) formen una sola pobla-
ció diversa, o bé penseu que encara hi ha pre-
judicis mutus? 

 (M)  Cada vegada menys, però crec que encara en 
queden.  (E)  Això ho dius perquè ets dels antics, 
però potser amb els nous ja no passa tant.  (M)  Re-
cordo que l’àvia de Can Salavia em va dir al cap de 

poc d’arribar: “Nena, pensa que per anys que passin, 
tu sempre seràs forastera, perquè jo vaig néixer a 
Granollers de Rocacorba i mai m’han deixat que si-
gui de Mieres”.  (E)  Però això ha canviat.  (M)  Sí, 
i també és un problema de proporcions, ha vingut 
molta gent de fora i això ha fet que la integració fos 
més natural. A més, els que vam arribar hem anat 
fent camí i han vist que som gent normal i treballa-
dora, que hem tingut fills i molts s’han quedat al po-
ble. Tot això i l’evolució de tots plegats, ha ajudat en 
aquesta integració. 

Voleu afegir alguna cosa? 

 (E)  Potser dir que crec que vam ser llavor de tot 
el que està passant ara. Em sento identificat amb el 
Mieres actual i em veig com un casteller de la base o 
de la pinya, que no es veuen massa però són els que 
aguanten i contribueixen amb els altres a l’assoliment 
del castell. 

Moltes gràcies! 
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El mundo es de aquellos que se atreven a descubrirlo.
De aquellos que se atreven a mostrarlo.
Es de personas como tú.

Personas valientes, fuertes y aventureras.
Personas sin miedo.
Y tú, tú eras de esos.

Fuiste la primera persona en ascender la duna Cerro Blanco.
Demostrando que todo es posible.
Sin importar la edad.

Cumpliendo tus sueños,
construiste tu castillo,
con paredes hechas de aventura y cimientos de valentía.

Fuiste tú, quien decidió cómo quería vivir hace más de 25 años.
Fuiste tú quien ayudó a darle vida al pueblo.
Quien se lo quiso mostrar a la gente de fuera.

Fuiste tú quien con su pasión por el motor conoció a mi padre.
Quien se hizo un lugar en nuestros corazones.
Quien nos ayudó siempre que lo necesitamos.

Pero ahora...
Ahora también eres tú quien nos ha dejado.
Ahora ese lugar en nuestros corazones está vacío.

Solo nos quedan buenos recuerdos y tus ganas de aventura.
Y conociéndote dirías que ahora es momento de ponerse la va-
lentía.
Que no hay que decaer, porqué es tiempo de atreverse.

Ruhe in Frieden.

Paula Reinon

Cada cop que m’ha passat pel cap marxar del poble, m’ha 
vingut el record del dia que vas venir cap a mi tota enfada-
da, em vas agafar fort del braç i em vas preguntar mig cri-
dant on em pensava que anava; que per què marxava; que 
per què no te n’havia dit res. Et vaig sentir realment dolgu-
da i amoïnada i em vaig adonar que m’estimaves. Una sen-
sació dolça de mel calenta em va cobrir el cor. Et vaig dir 
que era un d’aquells rumors típics del poble que no saps 
d’on surten. Et vas calmar i vas tornar a mirar-me amb 
aquells ulls clars que cada cop hi veien menys. Ens vam 
asseure al banc i vam passar una d’aquelles tantes estones 
que ens agradava compartir, on tu m’explicaves la teva vida 
de petita i jo, després, t’explicava histories que et feien riu-
re i et deia burrades que et feien oblidar la duresa de la 
teva vida. Et duia amb la imaginació a la platja, a pren-
dre un còctel o a ballar un “agarrao”... i tu, agafada al meu 
braç, vinga a riure amb totes les ximpleries que et deia...

Sabia que algun dia proper hauries de fer el teu darrer viat-
ge, molt més enllà de sales de ball i de platges tropicals, 
però crec que mai s’està preparat per acomiadar-se d’algú 
per sempre...

Ara ja no sentiré més el teu caminar ràpid a veure les teves 
nétes quan la Marta era a treballar; ni escoltaré més el teu 
rondinar de mare a filla quan anaves a veure-la i que, no sé 
perquè, em dibuixava un somriure de tendresa; no veuré 
més la teva figura sota el paraigua buscant cargols al jardí 
de la casa on visc; ni la teva mirada triomfal mirant-me 
amb les ulleres molles i la bossa plena d’aquelles bèsties 
llefiscoses que converties en una delícia gastronòmica.

Ja no em buscaràs perquè et faci riure ni em mostraràs 
aquell escalfador de fusta del que ̀ tan cofoia estaves; ja no 
plorarem juntes per la teva pèrdua de visió ni per tantes 
coses que et feien sortir les llàgrimes. “Jo et faig plorar i 
tu em fas riure”, em deies. “Però totes dues ens humitegem 
els ulls l’una a l’altra –et responia jo- Hauríem de demanar 
a l’ajuntament que ens posés un dispensador de mocadors 
de paper aquí ́ a la plaça”. I tornaves a riure.

Sí. La teva va ser una vida molt dura, però era tan fàcil 
fer-te riure... quan veig aquesta gent que no ha patit ni la 
meitat que tu i que li costa tant riure, penso... “amb aques-
t/a no vull anar mai a ballar un “agarrao” amb un còctel a 
la platja”. (I t’imagino esclatant a riure)

Bon viatge b(v)ella amiga, que la terra et sigui lleu. 
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Senderisme | 

1ª part

Font de Can Salavia – Font Ricard – Ermita 
del Freixe
horari | distància | alçada

0:00 | 0,000 | 338 Sortim de la font de Can Salavia 
pujant per la carretera asfaltada. Per la dreta, puja 
l’itinerari núm. 2, que també ens duria a l’ermita del 
Freixe. Després d’un tram curt de forta pujada, el 
pendent se suavitza.

0:06 | 0,365 | 375 Passem per davant (dreta) de l’en-
trada de la casa de la Verdera. Ara creuarem el nu-
cli principal de cases que pertanyen al petit veïnat 
de Ruïtlles: la Verdera, la Cadellà, la Cavella, Cal 
Torrent (esquerra) i Cal Sastre (en runes i a l’altre 
costat del torrent).

0:08 | 0,540 | 384 Deixem a l’esquerra el camí d’accés 
a Can Torrent. Poc més enllà passem per davant de 
les instal·lacions d’una granja ramadera. Continuem 
pujant i aviat resseguim el graonat de camps i feixes 
que formen el quintà de la Cadamont, la darrera 
casa que presideix aquest veïnat.

0:17 | 1,085 | 436 En una corba pronunciada a l’es-
querra, deixem la carretera asfaltada i trenquem a la 
dreta per una pistota de terra, un xic herbada. Al mo-
ment creuem el rec de Font Ricard.

0:18 | 1,165 | 436 Obviem, a la dreta, una pista que 
baixa cap a Can Salavia, i que ens enllaçaria amb l’iti-
nerari núm. 2 en pocs minuts. A partir d’ara anirem 
seguint els senyals grocs de la xarxa de senders d’Iti-
nerànnia. Nosaltres continuem pujant pel nostre 
camí. Més endavant també deixem un altre trencall 
a la dreta. Al cap de tres minuts passem a tocar del 
rec de Fontricard (a pocs metres, rec amunt, raja la 
font –Font Ricard– que dóna nom a la casa; sol rajar 
sempre, excepte els mesos secs i calorosos de l’estiu). 

0:23 | 1,375 | 455 Deixem la pista i trenquem a l’es-
querra pel corriol que ens conduirà a dalt de la serra 
de Finestres. Abans de dos minuts deixarem a l’esque-
rra el camí a la casa de Fontricard, de la qual només 
queden restes de paret embardissades. Continuem 
pujant per un bon camí de ferradura. I és que aquest 
era utilitzat majoritàriament pels matxos d’abast, que 
anaven carregats amb els sarrions plens a vessar, pri-
mer amb escorxa d’aulina i després amb carbó.

0:30 | 1,730 | 515 Guanyem un cairet en un paratge 
on el bosc és un xic esclarissat. És el serrat de Fontri-
card. Aquí ens ajuntem amb el camí que passa per la 
casa. Seguim pujant suaument fent diverses llaçades. 

0:41 | 2,190 | 613 Finalitza el corriol en el paratge 
de la Fontbó i embranquem amb una vella pista de 
desforestar. Pugem suaument amb tendència a anar 

Font de Can Salavia - Font Ricard - Ermita del 
Freixe- Font Ricard - Font de Can Salavia

Anada:  
3,145 km. 0h 56m

Tornada:  
3,145 km. 0h 45m

Desnivell:  
307 metres

Amics de la Serra de Finestres

Itinerari núm. 3
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planejant. A Fontbó, com el seu nom ens diu, hi ha-
via una font i també una bassa per abeurar el bestiar. 
Dècades enrere, abans que és mal tallés el bosc arreu, 
una branca del corriol t’adreçava cap al collet de Bas-
tarra. 

0:45 | 2,400 | 625 La portellera d’en Serra és una 
placeta enmig del camí. Aquí enllacem amb l’itine-
rari núm. 2 i és d’on es despenja aquest camí que 
baixa a Can Salavia, passant per la iera del Rodor i la 
font d’en Pixarrell. Nosaltres continuem per la pista, 
pujant lleugerament. Caminem creuant l’abandonat 
quintà de Can Serra.

0:51 | 2,780 | 645 Embranquem amb una pedregosa 
pista de terra. Anirem cap a la dreta. Si trenquéssim 
a l’esquerra i pugéssim per aquesta pista, aniríem al 
collet de Bastarra, porta per accedir al massís de Ro-
cacorba.

Al cap d’unes quantes passes de caminar per la pista 
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, que 
és el punt més alt de la serra de Finestres. Enllà de 
l’esquerra del Puigsallança es desprenen els cingles 
de Can Barretina i de Costabella.

0:52 | 2,895 | 642 Bifurcació. Enllacem amb l’itinerari 
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 es suavitza i creuem una part del Joncaret, 
un conjunt de feixes que abans es cultivaven.

0:55 | 3,100 | 633 Embranquem amb la pista d’accés a 
l’ermita del Freixe i ens ajuntem amb l’itinerari núm. 
1. Baixem direcció a l’ermita, ja ben propera. Passem 
entre l’ermita i les runes de Ca l’Ermità, també ano-
menada la Rectoria.

0:56 | 3,145 | 627 Som en els camps de Ca l’Ermi-

tà, 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 
muntanyes 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. D’aquí surt, 
direcció cap a ponent, l’itinerari núm. 4.

2ª part

Ermita del Freixe – Font Ricard – Font de Can 
Salavia

horari | distància | alçada

0:00 | 0,000 | 627 m. | Som en els camps de Ca l’Er-
mità, 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 
muntanyes 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. Cap a ponent 
baixa l’itinerari núm. 4. Marxem, de pujada, pel camí 
rodat d’accés a l’ermita. Comencem seguint les mar-
ques grogues de la xarxa de senders d’Itinerànnia, 
que ens acompanyaran bona part del camí. Al mo-
ment passem entre l’ermita i les runes de Ca l’Er-
mità, també anomenada la Rectoria. A menys d’un 
minut de caminar, trenquem per la primera pista de 
terra que trobem a la dreta, que està un xic herba-
da. Cap amunt segueix l’itinerari núm. 1, que baixa 
a Mieres pel camí de les Marrades. Creuem el Jon-
caret, 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 
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entre aquest turó i el Puigsallança (punt més alt de la 
serra de Finestres) i, desprenent-se cap a ponent, dels 
cingles de Can Barretina i de Costabella.

0:06 | 0,350 | 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, 
tot deixant la pedregosa pista que s’enfila, també, cap 
al collet de Bastarra. Anem baixant lleugerament i 
creuem el quintà de Can Serra.

0:11 | 0,745 | 625 Petita plaçoleta enmig de la pista, 
és la portellera d’en Serra. D’aquí baixa pel corriol 
de l’esquerra l’itinerari núm. 2 que va a la font de Can 
Salavia, passant per la iera del Rodor i la font d’en 
Pixarrell. Nosaltres continuem per la pista i farem via 

cap a Mieres baixant pel camí de matxo de Fontri-
card.

0:14 | 0,955 | 613 La pista s’acaba i es converteix en 
un corriol. Entrem a dins del bosc. Som en el paratge 
de la Fontbó. Com el seu nom es diu, hi havia una 
font i també una bassa per abeurar el bestiar. Dèca-
des enrere, abans que es mal tallés el bosc arreu, una 
branca del corriol t’adreçava cap al collet de Bastarra. 
Anem baixant per un bonic camí de matxo, que fa di-
verses giragonses per tal d’anar perdent alçada d’una 
manera assenyada. Era un dels camins que es feien 
servir per baixar de la serra de Finestres, amb els ma-
txos carregats amb els sarrions plens a vessar, primer 
amb escorxa d‘aulina i després amb carbó.

Ermita del Freixe.

40 Roca de Migdia 4



0:22 | 1,415 | 525 Arribem a un cairet on el bosc és 
un xic esclarissat. És el serrat de Fontricard. Si gi-
réssim cap a la dreta resseguint el cairet, passaríem 
per les restes de les parets de la Casa de Fontricard. 
Cal anar recte i continuar baixant pel bonic camí de 
matxo.

0:27 | 1,715 | 463 Ens arriba, per la dreta, el corriol 
que passa per la Casa de Fontricard. Al cap d’un 
minut el nostre camí fineix en una pista de desem-
boscar. Anem de baixada cap a la dreta i al moment 
tenim a tocar el rec de Fontricard. Unes passes rec 
amunt neix la font -Font Ricard- que dóna nom a la 
casa. Sol rajar tot l’any excepte els mesos secs i calo-
rosos de l’estiu. Continuem baixant i aviat deixem a la 
nostra esquerra un branc secundari de la pista.

0:30 | 1,980 | 436 Ara obviem una pista força fressa-
da que se’n va també per l’esquerra, punt on deixem 
les marques grogues. Si la seguíssim, en pocs minuts 
enllaçaríem amb l’itinerari núm. 2. Anem força de 
pla i creuem, ara sí, el rec de Fontricard.

0:31 | 2,060 | 436 Arribem a la carretereta enquitra-
nada que puja de Mieres al veïnat de Ruïtlles. L’aga-
fem de baixada, cap a l’esquerra, en direcció a Mieres. 

Anirem resseguint el graonat de feixes i camps que 
formen el quintà de la Cadamont. Més endavant 
passem per davant (esquerra) de les instal·lacions 
d’una granja ramadera.

0:38 | 2,600 | 384 Deixem a la dreta el camí d’accés 
a Can Torrent. Estem creuant el nucli principal de 
cases que pertanyen al petit veïnat de Ruïtlles: Can 
Torrent, la Cadallà, la Cavella, la Verdera i Cal Sas-
tre (en runes i a l’altre costat del torrent). Seguim 
baixant.

0:40 | 2,780 | 375 Passem per davant de l’entrada de 
la Verdera (esquerra).

0:45 | 3,145 | 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. 2.

Font Ricard.
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 | Meteorologia

Resum  meteorològic 
de l’any 2018

DADES METEOROLÒGIQUES 2018
TEMPERATURA
MÀXIMA DE L’ANY 39.5ºC 5 d’agost
MÍNIMA  DE L’ANY - 8.5 ºC 13 de febrer
MITJANA DE L’ANY 14.7ºC
MITJANA  DE 
MÀXIMES 22.6ºC

MITJANA DE 
MÍNIMES 6.7ºC

NITS TROPICALS 1 9 d’agost

PLUVIOMETRIA 
DIA MÉS PLUJÓS 74.5 mm 8 d’Abril

MES MÉS PLUJÓS 314.6 
mm Octubre

MES MENYS PLUJÓS 15.1 mm Desembre

DIES DE PLUJA :    ��� dies. 
QUANTITAT  TOTAL DE PLUJA: �������NN�

ALTRES METEORS
DIES AMB TEMPESTA: 28 dies.
DIES AMB  PEDRA : Cap.
DIES AMB CALAMARSA: 1 dia.
DIES AMB GELADA: 82 dies.
DIES AMB NEU : 3 dies més 1 dia CALABRUIX 
DIES AMB ROSADA: 177 dies amb 20.6mm.
DIES DE BOIRA: 26 dies.
MÀXIMA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA : 
1040.2hPA  
MÍNIMA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA : 
1000.5hPA  
HUMITAT MÍNIMA: 21% 

VELOCITAT MÀXIMA DEL VENT :  56 Km/h

POLS SAHARIANA: 12 dies.

FENOLOGIA

El 4 d’abril arriben les primeres orenetes.
El 5 d’octubre marxen les últimes orenetes.

Text i fotografies:
Xavier Gallofré Jané

Meteomieres

El caràcter tèrmic del període ha sigut molt càlid, 
amb una Tª mitjana anual de 14.7ºC. La oscil·lació 
diürna (diferencia de Tª entre el dia i la nit) ha sigut inferior a l’es-
perada. De fet, la Tª mínima mitjana ha sigut 6.7ºC, 
valor que situa el 2018 en el 4t lloc en el rànquing 
de les temperatures mínimes més altes de la sèrie del 
període que s’inicia al 2010. Això vol dir, que hi ha 
augment de les temperatures per un creixement de  

les mínimes, en canvi les màximes han quedat per 
sota dels valors de referencia.

Se segueix mantenint la tendència de pujada de les 
temperatures al nostre poble , fet que ja fa uns anys 
que es va succeint arreu.

Al llarg d’aquest any s’han anat alternant episodis 

Recordeu que sempre que vulgueu es pot visitar l’observatori meteorològic de MiereT�����

45Fmperatura
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càlids (dies en que les temperatures han sigut supe-
riors a les de referencia) en freds (dies amb tempe-
ratures inferiors a les de referencia). Fins al juny els 
episodis càlids varen compartir protagonisme amb 
els freds, però posteriorment i fins a finals d’octubre 
va predominar la monotonia càlida. La persistència 
càlida d’aquests mesos va situar l’estiu i la tardor del 
2018 entre els més càlids dels últims anys.

L’episodi càlid més sever, es a dir amb temperatures 
especialment altes per la data es va donar els dies 3 i 
4 de gener amb records històrics, també van destacar 
els episodis del 21 i 22 de gener; 24 i 25 d’abril, 4 i 5 
d’agost, 19 i 20 d’octubre i 14 i 15 de novembre.

En quan als episodis freds destaquen els dies  27 i 28 
de febrer i 28 i 30 d’octubre.

Pluviometria

Si fins ara els resums de pluviometria eren cada ve-
gada més alarmants pel fet que estàvem dins d’un pe-
ríode de sequera prolongat en el temps, aquest 2018 
sortosament s’ha trencant aquesta tendència nega-
tiva. Els 1381.6mm caiguts al llarg d’aquest any de 
manera excepcional, ja que no es donava un perío-
de tan plujos des de l’any 2003 (1500mm) obren un 
parèntesi dins d’aquests darrers anys. Això no vol dir 
que s’hagi acabat parlar de sequera, hauríem de tenir 
durant uns quants anys aquest augment en els regis-
tres pluviomètrics per poder deixar de parlar-ne.

S’haurà de veure si aquests 2018 haurà estat excep-
cional o bé serà l’inici d’una nova tendència.

De moment podem dir que la mitjana pluviomètrica  
del nostre municipi ha pujat dels 884,2mm fins als 
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950.6mm actuals. Aquesta dada ja s’acosta a la que 
veníem tenint abans d’aquests darrers 3 anys espe-
cialment secs.

Com a curiositat dir que,  en els últims 9 anys (des de 
que es registra la sèrie oficial de l’observatori) s’han 
recollit al poble 7074.2mm.

Aquest 2018 els dies de pluja han augmentat en més 
d’un 60% envers l’any 2017 i les quantitats recollides 
són significativament superior. Hem tingut 40 dies 
amb més de 10mm i 82 dies per sota dels 10mm. 

Els mesos més plujosos van ser: abril, maig, octu-
bre i  novembre, només en aquests 4 mesos es va 
recollir més pluja (847.6mm) que en tot l’any 2015 
(806.5mm), el 2016 (829mm) i el 2017 (617.7mm).

A l’octubre en només dos dies; el 14 i el 15 vàrem re-
collir 145.1mm i en aquest mes va ploure durant 17 
dies, entre el 13 i el 19 de manera continuada.

El rec, durant aquest episodi de precipitació de l’oc-
tubre  va tenir un creixement al voltant del 40%.

Pel que fa a la precipitació sòlida, hi va haver un epi-
sodi el 26, 27 i 28 de febrer amb nevades al poble amb 
gruixos de fins a 5cm de neu humida que varen anar 
acompanyats amb precipitació líquida i la neu no es 
va quedar al terra més dies. 

A l’estiu, durant juny, juliol i agost les quantitats cai-
gudes també estan per sobre de la mitjana.

ALTRES REGISTRES 
PLUVIOMÈTRICS
En el nostre poble de manera anònima i constant 
hi ha tres persones que han anant recollint dades 
de pluviometria construint les pròpies sèries. Ca-
dascun s’inicia en anys diferents.

La més antiga correspon a la nissaga del Molí de 

Can Bosc, iniciada per el pare d’en Fermin a l’any 
1990; després vindria la d’en Wolfgang primer a 
la Verdera de Ruïtlles i després a la Rovira a tocar 
del Freixe iniciada l’any 1995 i finalment esmenar 
la d’en Martin de Can Bosc que s’inicia al 2001.

El registre d’aquest any 2018 és força significatiu 
i com és de lògica hi ha diferencies.

Seguint un ordre de més a menys aquest són els 
seus registres: el Molí de Can Bosc amb 1481mm, 
després vindria Can Bosc amb 1472.5mm i per 
últim la Rovira amb 1349mm.

NÚVOLS IV :  ELS AUTOCÚMULS 

Com passa també en el cas dels Altostratus, la presèn-
cia del prefix Alto en el seu nom pot induir a pensar 
que es tracta d’un gènere de núvols alts però, en rea-
litat els Altocúmulus són també un gènere de núvols 

Altocumulus.
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mitjos. Per entendre l’arrel del nom d’aquest gènere 
de núvols que és la paraula cúmulus, ens hem de fixar 
en la forma de cadascuna de les unitats nuvoloses que 
formen els grups on habitualment els observarem. 
Si ens fixen en qualsevol d’aquestes unitats i tenim 
present que són tridimensionals, ens adonarem que 
la seva dimensió horitzontal es generalment igual o 
superior a la seva dimensió vertical. Com més en-
davant comentarem alguna de les especies d’aquest 
núvol te una dimensió vertical clarament major a 
l’horitzontal.

La identificació visual dels Altocumulus es ven senzi-
lla. Es tracta de grups nombrosos de núvols cumuli-
formes de petites dimensions però prou gruixuts per 
forma a la seva base una mica d’ombra de color gris 
pàl·lid. La part superior i els contorns, al igual que al-
guna de les unitat s nuvoloses menys desenvolupades 
son de color blans.

Els diferenciarem dels Cirrocumulus per la dimensió 
de les unitats nuvoloses i perquè aquest gènere,  tot i 
donar al cel un aspecte semblant, no te mai ombres 
de color gris a la base ni acostuma a cobrir fraccions 
del cel tan grans.

Els Altocumulus es formen quan es produeix l’as-
censió d’una massa d’aire a nivells mitjos de la tro-
posfera. A diferència del que passa en el procés de 
formació dels altres dos generes de núvols mitjos, els 
Altostratus i els Nimbostratus, en els quals la amassa 
d’aire ascendeix en bloc, en aquest cas, l’elevació d’ai-
re es concentra en determinades zones.

És precisament en aquests llocs on es formen les uni-
tats nuvoloses dels Altocumulus, mentre que les àrees 
no afectades per l’ascens corresponen a les zones de 
cel serè que hi ha entre els núvols. Depenent de les 
condicions regnants aquests espais entre núvols po-
den ser gairebé inexistents o bé clarament visibles.

 Els Altocumulus són núvols amb un alt valor predic-

tiu doncs les situacions meteorològiques que afavo-
reixen la seva formació són sempre d’una tendència 
a la inestabilitat. Per una banda, és força comú obser-
var Altocúmulus quan s’aproxima un front. Són més 
habituals entre la nuvolositat prefrontal dels fronts 
càlids i ocluits, però també es poden observar amb 
freqüència davant dels fronts freds. En situacions 
d’inestabilitat no lligades a sistemes frontals i a la 
part central d’àrees depressionàries és l’origen de la 
gran quantitat de noms populars que té aquests gè-
nere de núvols (borreguets, cabretes, timbalets, tave-
lles), així com de la gran quantitat de dites sobre el 
seu significat: 

Cel de cabretes, terra de pastetes. 
Cel de borreguets,aigua a cantironets. 

Cielo enladrillado, suelo mojado.

 Els Altocumulus poden originar precipitacions fe-
bles en forma de neu o de plugim depenent de la 
temperatura. Sovint aquestes precipitacions, forma-
des sempre per gotes o flocs, de dimensions petites 
a causa de l’escàs desenvolupament vertical d’aquests 
núvols, no arriben al terra i originen només estruc-
tures de virga, cortines de precipitació que pengen 
de la base dels núvols. A les zones muntanyoses, al 
trobar-se més a prop de la zona on es troben aquests 
núvols, és on és més probable que els Altocumulus 
originin precipitacions que arribin al terra.

GLOSARI METEOROLÒGIC
IRISACIÓ:  Coloració semblant a la de l’iris de l’ull que ad-
quireixen alguns núvols mitjans o alts. 

Es considera que es produeix per difracció de la llum solar o 
lunar, en rasar les gotes liquides o els cristalls de glaç.

Les irisacions són habituals en els Cirrocúmuls i en les vores 
mes primes dels Altocúmuls. Rarament es poden observar 
en Estratocúmuls molt prims.

Els colors apareixen barrejats o en bandes sensiblement pa-
ral·leles als contorns dels núvols.

Els colors que hi dominen son el verd i el rosa, sovint amb 
matisos pastel.
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GELADA: Cristalls de glaç que durant les fortes radiacions 
nocturnes es formen damunt les herbes i en general damunt 
els objectes mal conductors de calor, els quals es refreden, 
per sota dels 0ºC.

En la gelada, l’aigua passa directament de l’estat gasòs al 
sólid (sublimació). Aquest procés té lloc simultàniament 
arreu de la superfície afectada, la qual cosa causa que s’hi 
formin cristalls molt petits i homogenis.

En resum, el procés de formació de la gelada és idéntic a de 
la rosada pel que fa a les condicions atmosfèriques que la 
generen, la diferencia fonamental és que la temperatura de 
l’aire, en aquest cas ha de ser inferior als 0ºC.

Aquest vapor d’aigua sublimat constitueix una massa de 
glaç en forma cristal·lina que adopta aspectes molt variats: 
escates, agulles, plomalls, etc.

Tot i que la quantitat d’aigua d’una gelada és escasa, la su-
perficie gelada adquireix una tonalitat blanca moderada-
ment intensa en zones que poden ocupar un ampli territori, 
que de vegades pot recordar l’efecte d’una nevada minsa.

Pels condicionants de la necessitat de temperatura negativa 
per a la seva formació, la gelada no es habitual en zones 
costaneres del país i s’esdevé molt més en indrets de tempe-
raturas baixes gran part de l’any i d’humitats relatives habi-
tualment elevades.

GEBRADA:  Es tracta del gel de les boires que es disposa 
sobre les superfícies d’objectes sòlids que es troben a una 
temperatura inferior als 0ºC.

Les gotes líquides que constitueixen la boira presenten una 
resistència molt gran a la congelació, de tal manera que or-
dinàriament quan la massa d’aire on es troben es refreda epr 
sota dels 0ºC, les gotetes romanen líquides (en l’anomenat 
esta de subfusió). És quan les gotes subfoses entren en con-
tacte amb les superfícies sòlides que la solidificació es  pro-
dueix instantàniament.

Per les condicions que es requereixen per a la seva formació, 
la boira gebredora té una presència temporal gairebé con-
centrada a l’hivern i lligada a aquelles àrees geogràfiques 
que faciliten la formació de la boira o àrees de muntanya de 
certa alçada i amb valors d’humitat habitualment elevats.

Les superfícies on es forma el gebre acostumen a ser verti-
cals i majorment s’acumula sobre les puntes i arestes dels ob-
jectes, i que, creixen cara al vent, poden donar formacions 
d’una espesor considerable.

Les masses de gebre poden tenir efectes destructius en les 
superficies més exposades: esteses elèctriques o branques 
d’arbres, per exemple.

FONT: SMC

Iridiscencia.
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Cavalcada de reis, 5 de gener. Tradicional rebu-
da dels reis mags d’orient i passejada pel poble. Orga-
nitza: Ajuntament de Mieres.

Taller de Grafit per a Joves, 12 i 13 de gener. 
En aquesta activitat un grup de 6/8 adolescents i joves 
del poble, amb la formació d’un artista grafiter profes-
sional, van decidir la temàtica, elaborar el disseny de 
les plantilles i pintat amb la tècnica de grafits algunes 
de les portes del pavelló municipal d’esports. Organit-
za: Ajuntament de Mieres.

Sessió de Cinema, 17 de gener. En aquesta ac-
tivitat es va projectar la pel·lícula d’humor “Margueri-
te”, d’una cantant d’òpera un xic especial, i es va poder 
menjar crispetes durant la projecció. Organitza: Ajun-
tament de Mieres.

Sessió de Cinema, 14 de febrer. En aquesta 
activitat es va projectar la pel·lícula d’humor “Quien 
mató a Bambi”, on a través d’un malentès a l’hora de 
fer un segrest es complica la història dels personatges 
que hi apareixen. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Rua de Carnestoltes, 16 de febrer. Organitza: 
AMIPA i Escola Finestres.

Excursió al Sallent i la serra d’en Coll, 4 de 
març. Organitza: Amics de la Serra de Finestres

Dia de la dona a Mieres, 8 de març. Les activi-
tats que es van fer durant el dia de la dona van ser un 
dinar a Can Met i la projecció de la pel·lícula “Les Su-
fragistes” al Centre Cívic. Un cop acabada la projecció 
es va fer un berenar-tertúlia amb les participants. Or-
ganitza: Ajuntament de Mieres.

Resum de les activitats anuals a 
Mieres any 2018
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Xerrada sobre els Molins 
Tradicionals, 10 de març. 
Organitza: Amics de la Serra de 
Finestres, Centre d’Estudis Mie-
rencs.

Concert de la Coral Si SI 
SI, 17 de març. Es va fer en el 
Pavelló d’Esports de Mieres. Or-
ganitza: la Comissió de Festes i 
l’Ajuntament.

Processó dels Dolors, 23 
de març. Organitza: Manípul de 
Manaies i Botxins de Mieres, Pa-
rròquia de Mieres.

Excursió pels Camins de Puig Oriol, 31 de 
març. Organitza: Amics de la Serra de Finestres.

Consulta Pressupostos Participatius, 31 de 
març. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Exposició de fotografies dels Manaies, 29 
de març a 2 d’abril. Organitza: Comissió de Festes.

VI Mostra literària de Mieres, 14 d’abril. Or-
ganitza: Club de Lectura, Comissió de Festes.

Concert al Centre Cívic, 14 d’abril. Organitza: 
Comissió de Festes.

Neteja de l’ermita del Freixe, 21 d’abril. Or-
ganitza: Ajuntament de Mieres.

Xerrada sobre les Campanes de Mieres, 21 
d’abril. Organitza: Amics de la Serra de Finestres, 
Centre d’Estudis Mierencs.

Primavera Republicana, 21 d’abril. Jornada 
reivindicativa i acampada popular a l’escola. Organit-
za: Ajuntament de Mieres, CDR Garrotxa, Comissió 
de Festes.
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Matinal consell dels Infants de Mieres, 22 
d’abril. En aquesta matinal les famílies i els infants 
que formen part del Consell dels Infants es troben 
per acabar de preparar l’espai verd que hi ha al costat 
de l’aparcament de l’Ajuntament per tal que sigui un 
espai amb plantes aromàtiques, arbres fruiters caixes 
niu i altres infraestructures per a fer un espai educatiu 
i d’estada. Organitza: Ajuntament de Mieres, Consell 
d’Infants.

Aplec del Freixe, 29 d’abril. Tradicional aplec 
del Freixe. Suspès per la pluja. Organitza: Ajuntament 
de Mieres.

Homenatge als propietaris de Can Mos-
quera, 29 d’abril. Organitza: Ajuntament de Mie-
res, Comissió de Festes.

Homenatge a la vellesa, 20 de maig. Durant 
l’homenatge es fa un dinar popular al pavelló i es 
completa la tarda amb l’actuació del grup Esbart Font-
coberta. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Famílies juganeres, 26 de maig. Activitats du-
rant tot el dia a l’espai del Pavelló d’esports. Organitza: 
Provocacions.

Liceu a la Fresca, 16 de juny. Projecció de l’òpe-
ra “Manon Lescaut” de Giacomo Puccini. Organitza: 
Comissió de Festes.

Sortida per recollir herbes per la Ratafia, 
23 de juny. Tradicional sortida matinal per recollir 
les plantes per fer ratafia. Organitza: Amics de la Serra 
de Finestres.
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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.

Sortida a Can Salavia, 27 de juny. Tarda de ca-
minada fins a la font de Can Salavia per berenar i veu-
re la instal·lació del banc que s’ha de posar, objectiu 
d’un pressupost participatiu. Organitza: Ajuntament 
de Mieres.

Cinema a la Fresca, 14 de juliol. Organitza: 
Comissió de Festes.

Excursió a la serra de Finestres, 15 de juliol. 
Organitza: Amics de la Serra de Finestres.

Taller audiovisual jove, 20, 24 i 27 de juliol. 
Aquest taller es féu per elaborar amb els joves de Mie-
res un vídeo de visita virtual a Can Mosquera per a 
totes aquelles persones que tinguin problemes d’ac-
cessibilitat. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Dia de la Infància, 27 de juliol. Durant el dia 
de la infància es feren activitats diverses com ara un 
taller de percussió corporal, un taller de fusteria i un 
taller d’escalada al pavelló d’esports municipal. Orga-
nitza: Ajuntament de Mieres.

Nit d’Estiu: Sopar i Concert a la Fresca, 4 
d’agost. Organitza: Comissió de Festes.

Sortida nocturna d’observació astronòmi-
ca, 12 d’agost. Suspesa degut al cel tapat pels nú-
vols. Organitza: Amics de la Serra de Finestres.
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Festa Major de Mieres, 24, 25, 26, 27 i 28 d’agost. Pregó, 3ª Nit de Playback, Bicicletada a El Torn i Vermut, Jocs 
Populars i taller de Kapla, Mercat d’Artesania i productes locals, Concurs d’allioli, Exposició de Fotografia, Portes obertes 
a Can Mosquera, Sopar Popular i concert de Festa Major, Ofici Solemne acompanyat de la Coral de Sant Miquel de Camp-
major, Sardanes, Xarrups de Teatre, Ball de final de la Festa Major i Xocolatada. Organitza: Comissió de Festes.
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Sopar de final d’estiu a la Placica, 
10 de setembre. Organitza: Comissió de 
Festes.

Diada Nacional de Catalunya, 11 de 
setembre. Lectura de poemes i hissada de 
l’estelada. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Presentació de la Plataforma Deci-
dim Mieres pel procés participatiu 
de Can Mosquera, 29 de setembre. 
Organitza: Ajuntament de Mieres.

Jornades reivindicatives de l’1 d’oc-
tubre, 29 i 30 de setembre. Organitza: 
Veïns i veïnes de Mieres.

Sortida Cultural, 12 d’octubre. La 
sortida d’aquest any es fa al celler la Vinye-
ta on es fa un tast i una volta per les vin-
yes, oliveres i el celler. Posteriorment es va 
a dinar al restaurant la Vinya. Organitza: 
Ajuntament de Mieres, Ajuntament de Sant 
Miquel de Campmajor.

Debats sobre Can Mosquera, 20 i 27 
d’octubre. Trobades veïnals per debatre i 
acordar els usos de Can Mosquera. Organitza: 
Ajuntament de Mieres.

Castanyada popular i concurs de ratafia, 1 
de novembre. Organitza: Ajuntament de Mieres, 
Amics de la Serra de Finestres, Comissió de Festes.
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31 Fira de l’Intercanvi, 11 de novembre. Or-
ganitza: Associació la Fulla.

Assemblea oberta en el Centre Cívic, 24 de 
novembre. Debat sobre la gestió directa o indirec-
ta de l’aigua del municipi. Organitza: Ajuntament de 
Mieres.

Consulta popular sobre la gestió de l’aigua 
municipal, 8 de desembre. Organitza: Ajunta-
ment de Mieres.

Presentació del projecte de Can Mosquera, 
15 de desembre. Organitza: Ajuntament de Mieres.

Quina de Nadal 26 de desembre i 1 de gener 
2019. Organitza: Diverses associacions de Mieres
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A més de tots els actes precedents, al Centre Cí-
vic s’hi han realitzat una gran varietat d’activitats 
que inclouen: tallers de cuina, sessions de bingo, 
tardes de records amb fotos antigues del poble i 
per a l’homenatge a la vellesa, tallers de costura, 
recull d’endevinalles per a la Festa Major de Mie-
res, tardes de petanca, elaboració de la decoració 
per a la Festa Major, taller de clauers solidaris per 
a la Marató de TV3, tallers de punt de creu i, pre-
parant el Nadal, tallers d’elaboració de panellets, 
de decoració nadalenca i de confecció d’espalma-
tòries. I més coses: tallers de ball (Salsa), d’estira-
ments, de ioga…
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Amb recursos dels pressupostos participatius, 
també es van poder fer els tallers que van tenir 
més demanda: Un de cuina, repartit en diverses 
sessions a cal Carreter, un de Fusteria al Pavelló 
durant el 4t trimestre, i un de Ioga terapèutic per 
a persones grans o amb mobilitat reduïda.

I al Pavelló d’esports: bàsquet, danses tribals, pa-
tinatge… Ja veieu que Mieres pot semblar petit 
però els mierencs no paren de moure’s i fer coses. 
Com deia aquell senyor monclovita: “los catala-
nes hacen cosas”. Doncs això!.
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“Hivern” de Xavier Gallofré Jané

“Sense títol” de Vicenç Semper

“Fageda” de Montse Gual

 “Orígens: Xoca” de Carles Ramió 
Planella

“El Pas del Temps” d’Anna Bustins


