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Pòrtic
Bon dia, excursionistes,
L’edició d’aquest Lletissonada, i ja en són
37, us portarà per la zona sud de la vall,
un racó a on la muntanya s’ajau i permet
i permetia el pas de la Catalunya central
cap a França. Un exemple clar és el camí
ral, molt a prop per on passem avui, que
era utilitzat com a via d’accés, com a
mínim, des dels temps dels romans, ja
que està documentat com a branca
secundària de la via romana en nom de
“strata franciscana”, i molt transitat en
època medieval. Just en aquesta zona,
tant en la guerra dels segadors com a la
de successió, va haver-hi grans
enfrontaments. I si ho mireu de lluny, i
teniu present que a l’edat mitjana la vall
eren uns grans aiguamolls, veureu clar
que aquest punt era l’únic que l’ésser
humà li permetia accedir a la nostra zona
remota o sigui que el punt flac de la Vall
era la zona sud.
I sense recular gaires segles enrere, sabem
que l’accés cap a la Vall d’Hostoles també
era per aquesta zona on amb mules,
carros i bous s’anava a buscar el coll d’Úria
per poder saltar a l’altre costat, igual com
farem nosaltres just després d’esmorzar.
Anys més tard es va fer la carretera
d’accés a Osona i que avui passarem per
sota.
Si considero que la zona Puigsacalm –
Llancers – Falgars és la zona salvatge,
agresta i nerviosa de la Vall d’en Bas, per
on passarem avui és de caràcter
tranquil·la, desproveïda de cingleres,
marcada per les rieres i rierols; i podem
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considerar que la primera part de la
pujada és la conca que proveeix aigua al
riu Fluvià el qual neix just en aquesta
mateixa raconada. Tot i el caràcter afable
de la zona, avui tampoc ens escaparem
de fer un desnivell de 900 m. Ara, això
sí, d’una forma gradual lliure de pujades
empinades i de grimpades.
Encara que no tingui accidents geogràfics
remarcats, aquesta part de la vall, té el
seu atractiu. Des d’aquí podrem
contemplar, de sud a nord, tota la
llargada de la plana, a més de trobarnos, durant la primera part del
recorregut, en la zona menys
freqüentada pels excursionistes. Així,
doncs, ja ho tenim tot per a poder
desconnectar-nos del dia a dia, de
l’estrès, de què el temps passi de pressa,
dels crits, soroll, clàxons, etc. En poca
estona estareu immersos a un entorn
fantàstic, molses, rius, rieres, molins, faig
i roures; gaudiu del què i del qui us
rodeja, passeu-vos-ho bé, pareu-vos als
miradors, no tingueu pressa, perquè la
idea que nosaltres volem mantenir,
durant els anys, és que sigui una marxa
popular, que gaudiu d’aquest recorregut
i que a mitja setmana, coberts de pols o
de papers, puguem parar un moment,
pensar en la Lletissonada, i poder-nos
submergir en el record, tot dient: “Que
bé m’ho vaig passar!”
Companys excursionistes, a tots, us
desitjo un bon camí. Benvinguts a la
XXXVII Lletissonada!
Sergi Plana i Planagumà
President del GECA

Des dels miradors de La Salut
La carretera del Rei ens ha conduït des
de la fondalada dels Hostalets fins als
cims del Collsacabra. El nostre esforç es
veurà ben aviat recompensat amb grans
panorames, que esperem assaborir en
un dia clar i transparent. Relaxem les
cames i obrim ben oberts els ulls.

contemplar a pleret. Són la de Sant
Miquel de Pineda, capçalera geogràfica
de la conca, la de Sant Iscle de Colltort,
la del Vallac i la de Cogolls. La carena de
pla Buscàs i les Encies ens amaga la veïna
vall de Llémena, però no la de Granollers
de Rocacorba, que hi aflueix.

El Morro Alt de Roca-roja o de les
antenes, sostre de la Lletissonada amb
els seus 1.069 metres, ens ofereix però
un panorama ben migrat. Els seus relleus
arrodonits, i els boscos que envolten les
plàcides pastures i cobreixen els pendents
propers, amaguen bona part de l’entorn.
El cingle d’Aiats, el santuari de Cabrera,
la carena del Puigsacalm i el poble de
Falgars, llocs prou coneguts d’anteriors
edicions de la caminada, són a ponent;
no els veurem des del veí santuari. Però
no cal entretenir-nos més; continuem el
nostre itinerari, que travessa uns paratges
singulars de la Garrotxa, partioners amb
el terme de Pruit, del Collsacabra, i seguim
cap al prat dels Alemanys i el santuari de
la Font de la Salut.

Una llarga carena separa la vall
d’Hostoles i de Llémena de la resta de
la Garrotxa i les veïnes comarques del
Pla de l’Estany i el Gironès. Els seus cims
més rellevants, des del punt de vista
geogràfic, històric o excursionista, són
Murrià, coronat per una torre de l’antic
telègraf òptic; la serra del Corb, la penya
d’en Vidal, que guarda a la seva falda el
forat de Rocalladre; el puig de Sant Joan,
el castell de Colltort, el volcà de
Fontpobra, el cim de Sant Jordi, el Faig
Rodó i el Puigsallança, els dos únics que
sobrepassen els mil metres; les tres
puntes del castell de F inestres,
l’emboscat puig de Capell, els cims de
Llebrera, Montner i Golany, i el puig Sou
de Rocacorba, eriçat d’antenes.

La terrassa del santuari és el mirador per
excel·lència de la vall d’Hostoles, dedicat
a mossèn Jaume Borrell, on hi podrem
passar una estona molt agradable, si el
bon temps ens hi acompanya. Des d’allà,
gaudirem guaitant el paisatge i també
identificant els llocs d’interès, que són
molts. Anem-hi!

El riu Brugent solca la vall i s’emporta el
seu cabal cap al Ter. El seu naixement
hidrogràfic l’hem de cercar a l’obaga, a
la font Grossa de Riubrugent (o
Rebrugent), però la fresca fondalada a
on brolla la cabalosa deu és ben
amagada; les cames ens hi portaran
d’aquí a una estona.

La vall d’Hostoles és molt asimètrica.
Orientada de nord-oest a sud-est, la seva
obaga, precisament allà a on ens trobem,
és molt pendent i força uniforme; ben al
contrari, la solana és solcada per boniques
valls laterals, que des de la Salut podem

El vulcanisme va modelar la vall
d’Hostoles, però des del mirador de la
Salut es fa difícil, avui dia, endevinar el
seu rastre. El gegant de la contrada, el
volcà del Traiter, amb prou feina
sobresurt dels relleus preexistents,
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formats de gresos, però la colada basàltica
que va emetre, ara fa 46.300 anys, ocupa
el fons de la vall del Vallac i de la mateixa
vall d’Hostoles, fins més enllà de les
Planes. El cràter en forma de ferradura
del puig de les Medes és més vistent,
però la seva colada va córrer per la vall
de Llémena. Altres cons volcànics, com
ho són el de Sant Marc o d’Artigues Roges,
als nostres peus; el de Fontpobra, a la
carena de Colltort; i el de Montner, al
Llémena, ens passaran gairebé
desapercebuts. Relleus més propers ens
amaguen el puig Roig i el cràter de can
T ià, a un costat i altre de la vall.
L’antiga frontera entre els comtats de
Besalú i de Girona, annexats al de
Barcelona amb més d’un segle de
diferència, era vigilada i defensada per
tot un seguit de fortaleses, documentades
a mitjan segle X o principis del següent.
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Els castells d’Hostoles, de Puig Alder, de
Colltort, de Finestres i de Rocacorba es
van erigir en centres del domini feudal
del territori, més enllà de la integració
de Besalú a Barcelona, l’any 1111, i van
jugar un paper rellevant en les guerres
remences. Des de la Salut podem
contemplar les imponents ruïnes del
castell d’Hostoles i els santuaris
construïts sobre les restes dels de Puig
Alder, l’actual capella del Salvador, i
Rocacorba; dels de Colltort i de Finestres
només en podem distingir els seus
dominants emplaçaments.
La mà de l’home va fer més que no pas
el vulcanisme per transformar el paisatge
primigeni. Sota la vigilància i la protecció
de les fortaleses, al voltant de les
esglésies, els nostres avantpassats van
treballar de valent fins a convertir la vall
en un bon lloc per viure. Actualment,

dos grans nuclis, Sant Feliu de Pallerols,
als nostres peus, i les Planes d’Hostoles,
més a llevant, concentren la major part
de la població. La resta del territori
conserva una estructura multisecular,
amb masies esparses i temples
aparentment solitaris.
Dues grans vies de comunicació servien
els habitants de la vall d’Hostoles: la
carretera comarcal i el ferrocarril d’Olot
a Girona. Aquest segon va arribar a la vall
l’any 1900 i va transportar viatgers i,
sobretot, mercaderies fins al 1969. Des
de la Salut podem resseguir tot el seu
traçat, però ja no hi veurem fumejar les
locomotores a vapor; convertit en carril
bici, dóna un nou servei als ciutadans.
Des del mirador de la Salut també podem
contemplar paratges més llunyans. Al
nord, la vall de Bas sobresurt de la
modesta carena del puig de Gatonera; hi
podem guaitar el sector industrial de Sant
Esteve d’en Bas i l’encastellat nucli del
Mallol. Més enllà, la carena de Sant Pere
Màrtir i la Rauta ens amaga la vall de
Riudaura, però no la dominant serra de
la Solana, que s’allarga des del Sant
Miquel del Mont fins a puig Estela. Un
altre cim amb el mateix nom és el sostre
de la Serra Cavallera, que ja supera els
dos mil metres. I, en un darrer terme, els
Pirineus, del Puigmal als cims d’Ulldeter
i el Canigó, constitueixen un majestuós
teló de fons per a un excel·lent panorama.
L’Alta Garrotxa és també davant dels
nostres ulls, des de l’arrodonit
Montfalgars i els cims de la vall del Bac
fins a la Mare de Déu del Mont i el

Castellot de Falgars. En destaquen el
Comanegra i el singular puig de
Bassegoda, l’embut de França en la parla
local. Un cim del Vallespir, la serra
Monner, sobresurt de la pregona vall de
Sant Aniol d’Aguja i la serra de les Salines,
sostre de l’Alt Empordà, ho fa de la Tossa
d’Espinau. L’Albera és encara més a
llevant.
La carena que delimita les nostres valls
permet de contemplar altres paratges
de valls i comarques veïnes. La carena
de Batet de la Serra, San Abdó i Sant
Senén i Sant Julià del Mont en sobresurt;
també ho fan, per l’àmplia collada del
veïnat del Freixe, la serra de Ginestar,
del Pla de l’Estany. Igualment com la
serra de Rodes, el Pení i el cap Norfeu,
de l’Alt Empordà. Al sud-est, la vall
d’Hostoles s’obre cap a la Selva i el
Gironès. Les seves muntanyes són més
modestes i amb relleus aparentment
arrodonits. Santa Brígida, que domina la
vila d’Amer, el puig d’Elena i Sant Roc de
la Barroca, límit de la Garrotxa, formen
un conjunt ben definit. Més enllà
distingirem la serra de Sant Grau, guaita
del tram final del Llémena. La capital, les
Gavarres i l’Ardenya formen un altre teló
de fons, sovint difuminat per la calitja.
Només en dies excepcionalment clars
arribarem a identificar els seus cims,
destriant-los en una immensa massa
boscosa.
El nostre viatge visual des del mirador
de la Salut s’ha acabat. Ara ens toca
relaxar la vista i fer treballar, altre cop,
les cames. El clot de Rebrugent espera
la nostra visita. Bona Lletissonada a
tothom!
Kim Agustí
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Recorregut XXXVII Lletissonada
Abans d'iniciar el recorregut voldria fer
esment a dues particularitats. La primera
seria la recuperació, en bona part, de la
carretera del Rei i d'algun altre tram del
recorregut i la segona la proximitat durant
el recorregut, d’aquesta Lletissonada, a
un bon grapat de Molins del Racó del
Grau on hi havia set molins: el Molí de
l'Aubert, el Molí Vell, el Molí Nou, el Molí
de Can Faló... I la segona de sis molins
més a la banda de Sant Feliu de Pallerols
en el sector del Ribrugent: Can Saderra,
Can Mates, Molí Nou, Can Norat, Can
Campaneta i el Molí Noc. Després, ja en
una altra ubicació, en el Clot de Pallerols,
el Molí de Pallerols.
Iniciem el recorregut des del Parc de
l’estació de Sant Esteve d'en Bas seguint
pel Carril bici en direcció sud, cap al carrer
Agutzil Ramon Martí. Després ja per un
camí de terra passarem el riu Riudaura
per sobre el pont de la Cau. Un pont
d’origen medieval. Més endavant i un cop
travessada la pista de pòrtland que va
cap a Can Renyina i el Bac, el mateix camí
que seguirem de tornada, ens aproparem
a la masia de la Cau que ens quedarà a
la nostra esquerra. Al cap de poca estona
el camí que seguirem passa a tocar de les
Mates, després per sobre d’un petit pont
medieval salvarem el torrent que baixa
del Serrat del Margui i més endavant,
després de passar per les Mates de
Terrús, ens decantarem a la dreta per
arribar en pocs moments a la carretera
de Vic C-153. Aquesta la seguirem direcció
sud cap a l’esquerra i després d’un petit
tram, ens caldrà travessar-la i continuar
uns moments per un camí força ample
que va cap als Hostalets d’en Bas.
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Després, tan bon punt haguem travessat
el riu Fluvià per damunt del passallís,
abandonarem la pista i girarem a
l’esquerra. A continuació passarem per
el costat d'un camp de pomeres i anirem
a trobar la carretera de la Parcel·lària
que seguirem uns 200 metres fins al Molí
de l’Aubert.
Abans del Molí, en el revolt anterior,
ignorarem la pista que mena als Bertrans
i que hem seguit en altres edicions. Així
doncs, passat el revolt, girarem a la dreta
per continuar en direcció sud-est, un
tram marcat per Itinerànnia, però molt
aviat deixarem el camí i entrarem dins
l'antiga bassa, ara eixuta, fins a retrobar
el camí que continua pels vorals d'un
prat. A l'esquerra ens quedarà l'entrada
de l'antiga bassa. Una mica més endavant
a la dreta hi ha l'antiga tanca, anomenada
dels gitanos, on temps enrere
acampaven. També podrem veure un
tram recuperat i netejat de nou, pel
GECA, de l'antic “Camí Ral”.
Després, a la dreta, dins el riu hi podem
veure una resclosa que suposadament
servia per desviar l'aigua cap a la bassa.
Més endavant arribarem a una pista on
a la dreta hi ha una torre metàl·lica i un
pontet per quan el torrent baixi massa
ple i no es pugui travessar per la passera
o passallís. A l'esquerra hi tenim el Molí
Vell.
En aquesta Lletissonada un cop arribem
al Molí Vell ignorarem el camí que
travessa el pont en direcció sud i mena
cap al collet de la Cidera i camí Ral.
Seguirem per l'esquerra, entre la cabana

Vista del recorregut des del Molí de l’Aubert

i la casa, voltant-la en direcció sud-est,
després ignorarem la pista que per
l'esquerra va a la casa de l'Aubert. De
seguit, davant nostre, veurem la masia
de Carbonell enlairada i un xic separada
del camí, on ignorarem el camí que hi
puja. El camí travessa algun rec que passa
a l'ombra d'alguns plataners i altres arbres
a la nostra dreta.
Més endavant tornarem a travessar un
rec i a la dreta, en el torrent, i podem
veure una petita resclosa i a l'altra banda
de la resclosa s'enfila un curt corriol cap
als camps. Uns 50 m més endavant
travessarem el Rec del Ginestar i ara el
recorregut ens farà passar per al mig de
prats, mentrestant, a la dreta i amunt
podem veure l'altiplà de Falgars
destacant la Tossa de Pujolriu. No
trigarem gaire a passar per sota de la casa

de la Boada, a la nostra esquerra la Font
del Boix. En aquest punt la pista que ens
ve de la dreta retorna cap al Molí Vell i
al camí Ral.
Després del Molí Vell arribarem a un
tram de pista de pòrtland que seguirem
cap a la dreta. Després, i abans que la
pista torni ser de pòrtland deixarem el
camí a l'esquerra que passa per la casa
de Siurana i s'enfila cap a Coll d'Úria.
Tornarem a passar un rierol seguint
direcció sud decididament, deixarem la
casa del Molí Nou a la dreta mentre
continuarem la pista per l'esquerra i,
des d'aquí, en direcció oest veurem els
plans de Falgars, Pujolriu, etc.
Després de deixar el Molí vell, arribarem
a la casa els Aulets on ens esperarà el
PRIMER CONTROL, el trobarem a l'era.

7

Recorregut XXXVII Lletissonada
Tots els recs i rierols que hem anat passant
des del Molí Vell fins aquí, s'alimenten
majoritàriament de les aigües que baixen
de la Serra Gatonera, Serrat de la Boada,
Serra de Sobremont i Coll d'Úria.
Quan sortirem de la casa, ignorarem el
camí de la dreta que va a un vell i espatllat
pont de fusta i a can Pinyana. Aquest
pontet de fusta en mal estat el tornarem
a veure aviat, a la dreta, abans de passar
una portella metàl·lica.
Així doncs, sortint del Control, i anant un
xic enrere, trobarem la pista que hem
seguit fins a la casa. Ens cal travessar-la
per anar a passar el rierol que recull les
aigües del rec de la Torrentera i del Clot
de la Teuleria que es barregen aigües
amunt a prop de Costa de les Vinyes.
Passat el rierol, trobarem un camí, el
seguirem a la dreta, però molt aviat
l'abandonem girant a la dreta per anar a
passar per una porta metàl·lica.
Continuant en la mateixa direcció ens
anirem enfilant per feixes herbades i prats
que deixarem més enllà a la dreta Can
Feló. Anem en direcció a la font de Can
Feló, no gaire lluny del recorregut, però
que no hi passarem.
A uns deu minuts del primer control,
arribem a una antiga pista, a l'esquerra i
més amunt hi ha una aixeta, hem de
travessar la pista i continuar feixes amunt
iniciant la CARRETERA DEL REI. Aprofito
per dir que no s'ha de confondre amb el
Camí Ral, de Vic a Olot, tot i que el tenim
a la nostra dreta, a l'oest, no massa lluny
d'aquí, i més o menys a mig quilòmetre
en línia recta. Més endavant deixarem un
corriol que hi fa via.
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Aquest primer tram és força ample i
envoltat de boixos i més endavant també
per roures. Anirem seguint-lo amb la
seva paret de pedra a vegades a
l'esquerra, a vegades a la dreta i també
per sobre en alguns indrets. Prop de
mitja d'hora després del primer control,
anant per la carretera del Rei, passarem
per la zona dels castanyers del Carbonell.
Més endavant, quan el camí s’eixampla
o fa un xic d'esplanada, tenim a les
envistes, cap a l'est, el Coll d'Úria, més
o menys a la nostra mateixa alçada i
encara no a un quilòmetre en línia recta.
En aquest punt el recorregut, ara més
bac, gira a la dreta, seguirem altre cop
cap al sud i continuarem pujant
suaument per entremig de roures,
boixos, heura i algun grèvol... la paret
ens tornarà a quedar a la dreta i de tant
en tant hi caminarem pel damunt, el
bosc es va aclarint i tornarà a aparèixer
altra vegada el faig. Cap a la nostra
esquerra hi ha el Pla de Gratallops i a la
dreta el Clot de la Teuleria.
Caminant pel damunt de la paret
passarem pel costat del Castanyer d'en
Baga que queda a la nostra esquerra.
Mentre anem pujant a la nostra dreta
ens quedarà el Clot de la Teuleria força
emboscat.
Quan portarem aproximadament 1,5 km,
des del Primer control, creuarem un camí
a la dreta que en direcció oest va a trobar
el del camí Grau, en l'indret de la
Pixanera dels matxos i cap a l'est, a
l'esquerra, va cap al Pla de Gratallops,
fins a trobar la pista de Coll d'Úria.
Continuarem pujant i ben aviat, a uns

150 metres més endavant, passat
l'encreuament trobarem la pista de Coll
d'Úria a Roques Estretes, el Torrent i el
Coll, la travessarem direcció sud i
continuarem caminant per sobre la paret
de la carretera del Rei. Al cap de poca
estona arribarem a la pista que havíem
creuat abans, ara ja dins del municipi de
Sant Feliu de Pallerols. Seguirem amunt
un centenar de metres més, i dos minuts
després la deixarem, ara enllosada, i en
arribar a una fita girarem a l'esquerra de
cop. Continuant per la carretera del Rei
de pujada. Moments després, a terra, a
l'esquerra del camí i al costat d'un arbre
i en la mateixa paret, hi ha les restes del
que potser va ser un petit abrigall fet amb
pedres i de forma circular. Anirem pujant
i arribarem a una esplanada força arbrada
situada al caire de la Serra del Bruc, aquí
ens decantarem decididament a la dreta,
direcció sud-est, i continuarem ascendint.
Al cap d'una estona, a la nostra dreta,
passarem pel costat de l'avenc del Bruc
arran de terra i al costat del camí.
Continuarem pujant suaument pel caire,
força ample, per entremig de roures i faig
de la serra del Bruc. Per l'esquerra, a l'est,
on el pendent o desnivell és més fort o
accentuat, és el Grau de Tràfec.
Deu minuts després de l'avenc,
abandonarem la carretera del Rei, que
segueix recta cap al Pla de Tràfec, i girem
a l'esquerra direcció est i sud-est per un
corriol poc marcat que ens farà rodejar
per sota el Pla de Tràfac. Força al principi
d'aquest camí haurem de passar un fil
espinós. Des d'aquest indret, mirant en
direcció nord i per entremig dels arbres,
es pot veure la població d'en Bas.

Ben aviat veurem el Pla de Tràfac a la
nostra dreta i el resseguirem pel costat,
en direcció est. Aquest tram del corriol,
que pels costats del camí hi ha força
bardissa, s'acaba aviat arribant a una
pista que va de nord-est a sud-oest i que
seguirem a la dreta pel mig de prats
pujant suaument en direcció sud.
Més endavant passarem un altre fil i ens
anirem decantant a l'esquerra. Al fons
per la dreta i per davant tenim vistes de
l'alta Garrotxa i el Pirineu. Crec que hem
fet la part més dura del recorregut,
almenys pel que fa a la pujada.
Hem de passar un altre fil, i arribarem a
una pista on al costat esquerre hi ha un
abeurador pel bestiar. Entrarem a la
comarca d'Osona que recorrerem durant
un quilòmetre i mig aproximadament.
Trobem marques grogues d'Itinerànnia.
Ignorarem la pista que segueix cap a la
dreta i que passant per les Roques
Estretes continua cap al Torrent i el Coll
fins a la carretera de Falgars. Nosaltres
ens decantarem a l'esquerra direcció est.
Aquesta pista està limitada a banda i
banda per un fil espinós i prats de
pastura. Un xic més enllà, a uns cinc
minuts, a la dreta hi ha un altre
abeurador de pedra pel bestiar i fauna
salvatge. A l'esquerra trobarem un bosc
de pi-avet, mentre passem pel Serrat de
l'Estany. Abandonarem durant uns
moments la pista que estem seguint i
girarem a la dreta per anar a visitar
l'Estany del Coll, ignorant a l'esquerra,
una pista que va a Roca-roja. Des d'aquí,
anant pel costat dels prats ens dirigirem
a l'Estany del Coll i en dos minuts hi
arribarem. L’Estany queda a la nostra
9
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L’estany del Coll
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dreta, el resseguirem breument i
passarem per un pontet de fusta. Un cop
vorejat travessarem una tanca de fusta
reculant breument ascendirem pel prat,
direcció est, fins a retornar a la pista que
fa poc haurem abandonat.

va a Coma-serra fins a la carretera de
Vic C-153. Nosaltres seguirem recta i un
minut després ens decantarem a
l'esquerra, pel prat, per assolir la fita i
punt més alt d'aquesta LLETISSONADA,
el Morro de Roca-roja, de 1.069 m.

Ara continuarem cap a l'est en direcció
a les torres dels fils de la llum, anant per
sota i pel costat. Moments després ens
separarem dels fils, que seguirem per
sota, i girarem a l'esquerra ficant-nos pel
bosc de pins i bedolls o arbres blancs.
Quan retrobarem la pista, travessarem
un pas canadenc on al costat hi ha un
altre abeurador. Seguirem per la pista
passant pel Pla de l'Estany Xic, quan
arribarem a un encreuament, la pista de
l'esquerra, direcció nord, va també a
Roca-roja i la de la dreta en direcció sud,

Des d'aquest punt del recorregut, en un
altre apartat d'aquest llibret en Kim
Agustí fa una explicació de la
panoràmica. Des d'aquí anirem
descendint suaument cap a l'est per
retrobar la pista que seguíem, però que
haurem abandonat per assolir el Morro.
Arribarem a uns prats amb arbres, indret
anomenat la Plaça Vella o Pla dels
Alemanys. Passarem pel Collet de l'Arç,
aquí nosaltres travessarem el camí o
pista que va a la Salut direcció cap al
nord i les Pedres Encantades al sud-est.

Continuem cap a l'est del bosc voltant
per sobre del Santuari. Seguirem aquest
recorregut uns dos o tres minuts i després
girarem cap a nord-est per descendir un
fort desnivell, en ziga-zagues, fins a la
plaça del Santuari de la Salut, a 1.028 m
on trobarem el SEGON CONTROL i
l'Esmorzar.
Des d'aquest lloc es pot gaudir d'un ampli
panorama visual, especialment des de la
terrassa on hi ha un mapa orientat. També
en Kim Agustí en fa una àmplia explicació
en una altra apartat d'aquest llibret.
Sortirem de la Salut passant per sota
l'arcada al costat del santuari, uns metres
més amunt, i al costat d'una caseta de
transformador agafarem per la dreta un
corriol que va descendint primer ràpid i
després més suaument en direcció nord-

Roca al Santuari de La Salut

oest cap a la baga de la Salut. Un
quilòmetre aproximadament més
endavant, al costat d'una gran roca, que
hi ha a la dreta, hem de decantar-nos
cap a la dreta direcció nord i ignorant el
camí que s'enfila cap a la Feixassa. Tot
seguit ens dirigirem cap al Pla Bufadors
on arribarem en uns cinc minuts més,
passant per una fageda força
esclarissada. Un cop al Pla ens hem de
decantar cap a la dreta per anar a trobar
la Barraca dels Carboners, on arribarem
després de voltar una gran roca que
deixarem a l'esquerra. La Barraca dels
Carboners, que ens queda més amunt
a l'esquerra, aprofita una altra gran roca
que servia d’aixopluc o d’abrigall. Aquest
tram de recorregut pot estar ple de
fullaraca segons l' època de l'any.

La barraca del Pla de Bufadors
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Uns minuts més endavant haurem de
girar 90 graus a l'esquerra, direcció oest,
perquè el camí que seguíem ens portaria
de dret a la carretera C-153. Pocs minuts
després ignorarem un camí que surt per
la dreta i girarem fort a l'esquerra en
direcció al Torrent de Rebrugent i a la
Feixassa. Un minut després passarem per
una antiga plaça carbonera i aviat
arribarem al Torrent de Rebrugent.
Estem a prop de la carretera C-153 la
d’Olot a Vic, la passarem per sota
aprofitant el pas cobert del Torrent de
Rebrugent. Passat el pont i per sota la
carretera girarem de cop a l'esquerra i
continuem baixant pel costat mateix del
Rebrugent. Tot baixant, a l'altra banda
del torrent, hi ha la bauma o Bassa del
senglar que si algú vol podrà visitar-la.
És una visita opcional que estarà
convenientment indicada travessant el
torrent en un punt indicat.
Els que no hi optin, seguiran baixant per
travessar-lo més avall, en un punt concret
i a l'altra banda trobarem el camí dels
que hagin anat a visitar la Bassa del
senglar. Ara ens anirem separant del
torrent a poc a poc fins que més avall
tornem a trobar-lo. Abans ignorarem un
camí a la nostra dreta, que ve de la
Rovirola i aquí girem a l'esquerra direcció
oest, altra cop cap al torrent de
Rebrugent. En pocs minuts arribarem a
la Mina de la Font Grossa al costat del
torrent. Torrent que encara no hem de
travessar i el camí que s'enfila per l'altra
banda del torrent cap a Coll d'Úria i pel
Castanyer de Sant Miquel que es pot
veure des d'aquí.
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Salt de la Capa en el Riu Rebrugent

Pocs minuts després de la mina arribem
a la Font Grossa que acostuma a brollar
en abundància. Després de la font
ignorarem un camí que s'enfila per la
dreta i nosaltres continuarem avall pel
costat del torrent de Rebrugent direcció
nord-est. Una mica més avall ens
desviarem un moment per a visitar el
Salt de la Capa i uns minuts després
trobarem un pal indicador amb alguns
rètols com el de l'itinerari 23, que
seguirem des de la Font Grossa, font del
Molí Nou, font de la Fàbrega i Sant Feliu
de Pallerols. Més avall, a l’esquerra,
passarem pel costat d'una casa enrunada
Can Saderra. Continuarem per l'itinerari
23, i molt aviat passarem per un tram
planer amb arbres i aurons. A l'esquerra
trobem un altre pal indicador, també

una casa enrunada, el Molí de Can
Saderra. A la dreta deixarem el corriol
que marxa cap al Molí Nou, però
nosaltres voltarem completament per
l'esquerra en direcció al Torrent de
Rebrugent que ens cal travessar per
damunt d'unes passeres que trobarem
arribant a Can Mates, també enrunada.
Passat el torrent, en una raconada hi ha
el Molí de Can Mates, abandonat.
Continuem pel costat esquerre del torrent
pujant suaument i en un punt concret,
per l'esquerra, baixa la pista de Coll d'Úria,
itinerari 23 i l’anirem seguint cap a la
dreta pel costat del torrent.

El Molí de Can Campaneta

Seguirem pista avall amb camps a dreta
i esquerra, un xic apartat en aquesta
banda podrem veure el Molí Nou i ben
aviat arribarem al Molí de Can
Campaneta, que passarem pel costat.
Aleshores, arribarem a una pista asfaltada
que girarem a l'esquerra. Més endavant
al cantó dret, i un xic apartada, hi ha la
font de la Fàbrega, que no hi passarem.
Anant per asfalt girarem a l'esquerra on
hi ha granges i a la dreta la casa de Molí
de Can Campaneta. Seguirem endavant
i deixarem la pista asfaltada que porta a
Sant Feliu. Allà, girarem a l'esquerra
direcció nord-oest per pista de terra amb
camps de conreu a banda i banda, una
granja...

Abans d'arribar-hi ens cal tornar a
abandonar la pista uns moments
trencant cap a l'esquerra i travessar el
torrent per un passallís que de seguit
arribarem a la font del Mosquer. De
tornada ens cal passar un pontet de fusta,
a pocs metres on hem deixat abans el
camí per visitar la font, cap a l'esquerra
hi ha l'antiga Teuleria. Passarem pel costat
d'un plataner força gran on ignorant la
pista de l'esquerra seguirem de dret tal
com tornem de la font per anar a voltar
tot el camp que ens queda a l'esquerra.
A la dreta hi tenim el Torrent de la Font
de l'Obi i el Pla de Llongafollia. Després
caminarem de planer, i molt a prop,
arribarem al Pont de Ferro del Carril-bici,
d’en Bas–Olot, que seguirem durant un
quilòmetre més o menys en direcció
nord-oest.

Més endavant trencarem a la dreta
abandonant per uns moments aquesta
pista i visitarem el Pou de Glaç, que està
a tocar. Aquest pou havia estat un
verdader frigorífic natural. Després de
visitar-lo retornarem a la pista per anar
cap a la font del Mosquer, no gaire lluny.

Un cop en el Carril-bici, la primera casa
que veiem a l'esquerra un xic apartada
és Pujabé i a la dreta Can Telledes, i més
endavant el molí de Pallerols. Després
passarem per sota un pontet per on passa
la pista que va de la carretera C-63 a la
masia de Pallerols a la nostra esquerra.
13
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Uns passos més endavant, cap a la dreta,
a tocar del riu i sota de la carretera C63, hi ha la font de la Fontana. El mas de
Pallerols ens queda a l'esquerra i més
endavant, un minut més tard, passarem
pel costat del Mas Llepard. A l'alçada de
Can Llepart hi ha l'indicador del km 39
de Les vies verdes i uns 200 metres més
endavant, del mateix del Carril-bici, a la
part de ponent, hi ha dos bancs de fusta
que formen part del mobiliari de les vies
verdes.
Després travessarem per un pontet sobre
el rec de Sobremont. Quan el riu la
carretera i el Carril-bici tomben tots tres
cap a la dreta, direcció nord-est, nosaltres
els abandonarem i girarem cap a
l'esquerra passant una cadena i
continuarem per una pista herbada que
en uns dos-cents metres ens portarà a
l'ermita de Santa Cecília. Seguint per
aquesta pista o prat a mesura que ens
acostem a l'ermita podrem veure a la
nostra dreta, mirant a nord, la casa del
Claperol. Arribats a l'ermita de Santa
Cecília, veiem a la façana principal un
rellotge de sol. Aleshores haurem arribat
al TERCER CONTROL.

als camps o prats. Anirem pujant pel
serrat direcció oest i seguint per un
frondós corriol, uns minuts després de
l'ermita, passarem per una vella i
atrotinada escala de fusta, feta amb
troncs, o el que queda d'ella i un cop a
dalt ens decantem cap a la dreta.
Un xic més endavant trobarem, en el
costat dret del camí, una petita creu
gravada a la pedra. És la Creu del Sastre,
sobre la qual hi ha dues versions ben
diferents: una és la del crim passional
d’una baralla per una mossa i l'altra la
d'un sastre que anava a la Baga i sembla
que malalt, va morir en la dita casa. I els
estadants, per estalviar-se problemes,
l'abandonaren prop de Santa Cecília.
Continuarem el recorregut i de tant en
tant farem algunes petites ziga-zagues
per tal de guanyar els relleixos que anem
trobant on també les pedres i roques
ens ajuden a superar-los.
Més endavant ignorarem un corriol a la
dreta que va a la bassa de l'Oruga i a la
Baga i continuarem pel més fressat en
direcció oest. Uns minuts després
retrobarem aquest corriol. La vegetació
que anirem trobant majoritàriament és
de boix i alzines, però també algun pi.

Els orígens de l'ermita són romànics.
També sobre l'ermita hi trobareu més
informació en un altre apartat d'aquest
llibret. Aquesta ermita està en una
clariana des d'on albirarem cap al sudoest la Salut, el Puig dels Moros i el Far,
que només treu el cap.
Deixarem l'ermita a la dreta i voltarem
cap a l'esquerra pujant unes escales de
fusta per enfilar-nos per un corriol cap
La Creu del Sastre
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(continua a la pàgina 19)

(prové de la pàgina 14)

Més endavant girarem a l'esquerra i
anirem pujant amunt i, després de
superar alguns relleixos més, trobarem
una pista i a l'esquerra, molt a prop, ens
queda el Coll Sesarques de 668 m, però
no acabarem d'arribar-hi. Així, doncs,
des d'aquest camp, també disposarem
d'una bona esplanada des d'on podrem
gaudir d'una àmplia vista a la cinglera
d'Aiats, Cabrera, i el Pla de Falgars. Doncs,
des de Santa Cecília haurem anat
protegits pel bosc.
En aquesta collada, en temps reculats,
s'hi havien cultivat cigrons i fesols.
A partir d'aquí ens decantarem a la dreta,
canviarem de direcció de la qual seguíem
i com a referència haurem d'anar a trobar
un arbre, una Blada, des d'on
continuarem el recorregut ascendint.
Anirem cap al nord seguint pel caire de
la Serra Gatonera que fa de partió entre
els municipis de Sant Feliu de Pallerols i
la Vall d'en Bas. En algun punt d'aquest
tram es pot veure, per entremig del bosc,
la casa de la Baga al fons mirant a la
dreta i cap avall. Aquest darrer tram del
recorregut és molt agraït de fer, ja que
puja zigzaguejant amb suau pujada fins
a arribar a un lloc on al costat dret del
camí hi ha un roure força corpulent i
bonyegut. Després del roure passarem
unes roques i ja estarem al Puig Gatonera
de 735 m. En aquest darrer tram hi ha
força roures i trigarem una mitja hora des
de l'ermita de Santa Cecília. Des d'aquest
puig tenim bona vista cap a ponent: la
Vall d'en Bas, els Hostalets de Bas i la
serralada del Puigsacalm al fons.
Després del Puig Gatonera anirem
descendint mantenint-nos pel caire però

més decantats cap a la Vall d'en Bas,
amb gairebé tot baixada i pla, fins al
final del nostre recorregut. Un xic més
avall ignorarem un corriol a l'esquerra i
arribarem a una petita esplanada on ens
hem de decantar per la dreta, després
passarem algun tram de fort pendent i
també trobarem, per aquest indret,
algun grèvol abans d'arribar al collet de
la Baga o del Casot de 656 m. Una
vegada al collet trobarem un pal
indicador que senyala cap a l'esquerra
el camí del Casot i que també va cap al
Terrús. És un collet força ampli i amb
bones vistes per a les dues bandes.
La vista que tenim des d'aquí va de la
cinglera d'Aiats fins als Llancers.
Per a continuar el nostre recorregut,
haurem de passar un fil i un cop passat
trobarem una pista, que ignorarem, i
que ni cal trepitjar-la. Cap a sud-est
mena a la Baga i per al nord-est a Peralta
i la Calcina. El nostre recorregut ens fa
decantar a l'esquerra, direcció oest,
iniciant una suau pujada. Un cop
deixarem el collet, ben aviat, entrarem
altra vegada al bosc i passarem una
portallera de ferro on surt un corriol per
l'esquerra que va al Casot. Després el
camí es fa més ample però ben aviat el
deixarem per agafar un corriol per la
dreta perquè aquesta pista ens portaria
cap al Bac de la Cau pel Serrat d'en
Margui.
Més endavant trobarem una altra
esplanada amb una pista que per
l'esquerra aniria a trobar la que hem
deixat fa uns moments. Nosaltres
continuarem direcció nord-oest.
Mig quilòmetre després del collet
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arribem a les runes de la casa de Can
Ventós i allà deixarem la pista que va per
la dreta i voltarem les runes per
l'esquerra. En un parell de minuts més
arribarem a una esplanada amb unes
lloses a l'esquerra, anomenat el Serrat
de les Lloses. Des d’aquí anirem a trobar
el camí cap a la dreta per arribar a una
pista que haurem de seguir cap a la dreta.
Un minut després, si seguim la pista,
girarem cap a l'esquerra direcció a una
roca amb un arbre al mig que veurem al
davant nostre. Passada aquesta roca, amb
l'arbre al mig, al cap de poc ens
decantarem cap a la dreta passant per
un tram ombrívol envoltat de boixos que
el fa força fresquet i fosc.
Més endavant deixarem a la dreta la font
de la Carrera o de la Teula, ara eixuta.
Després, passada la font, girarem a
l'esquerra abans d'arribar al torrent,
anirem baixant i tornarem a seguir per
camí ample. Uns passos més endavant
travessarem el torrent sec i de seguida
tombarem a l'esquerra i seguirem pel
torrent fins a la cova de la Carrera que
ens queda a la dreta del recorregut.
Continuarem fins a la pista, la travessarem
i en aquesta ocasió, passarem uns fils, i
també pel mig de la llenya o estelles,
estarem en el QUART CONTROL.
Quan sortirem del control, seguirem recta
en direcció oest pel mig dels prats per
voltar pel darrere la Cabana de la Carrera
fins a la carretera de la casa.
Des d’allà veurem el mas de la Brugada,
que ens quedarà a la dreta, i a poca
distància, abans de passar per Can
Renyina, que ens queda, més endavant
i a l'esquerra. Des d’aquí seguirem la pista
20

La cova de La Carrera

de pòrtland cap a la dreta fins a arribar
al Bac, on després de la casa
abandonarem la pista i girarem a
l'esquerra. En aquest tram del recorregut,
a la nostra esquerra podem veure la
població de Sant Esteve d'en Bas.
Així doncs, passada la casa del Bac,
deixarem l'asfalt i tombarem a l'esquerra
seguint per una pista de terra cap a la
Canova, després de la casa i el pont que
està a tocar, girem a l'esquerra direcció
oest, deixarem el pou o font a la nostra
dreta, i en menys d'un minut trobarem
el Carril-bici i entrarem a Sant Esteve,
que seguirem per l’andana fins al Parc
de l'Estació on ens trobarem el CINQUÈ
CONTROL i l' ARRIBADA. Desitjar-vos
molta sort i que en gaudiu a plaer i fins
a l’any que ve!
Com sempre agrair als companys del
GECA i col·laboradors que m'han
acompanyat i ajudat per descriure aquest
recorregut de la XXXVII LLETISSONADA.
Joan Blanch i Cardoner

Bibliografia:
Mapes Vall d’en Bas - Les Preses 2012 i de la
Garrotxa zona volcànica 2011
Llibrets d’altres Lletissonades
Sant Feliu de Pallerols, per Xavier Solà Colomer Quaderns de la Revista de Girona

Notes
* L’organització no es farà responsable dels accidents que puguin tenir lloc
durant la marxa.
* El control de l’esmorzar es tancarà a les dotze del migdia, i el d’arribada, a
les cinc de la tarda.
* EL GECA tindrà llocs d’avituallament. Malgrat això, aconsellem portar
cantimplora, així com calçat i roba adient per anar a la muntanya.
* Es recomana, també per a properes Lletissonades, que us inscriviu i pagueu
per Internet, entrant a la web geca.cat.

Recordeu aquesta data:
7 de maig de 2017 - XXXVIII LLETISSONADA
El GECA també es modernitza i en les pròximes edicions, és convenient fer la
inscripció per internet. Aquesta tindrà un descompte d'1 €, tant si ets o no soci.

Controls d'avituallament patrocinats per:

C/ Compositor Pedrell, 27
17800 OLOT
Tel. 972 273 502
Fax 972 271 257
TM 609 721 019
aestartus@carboniquesolot.com
www.horeca-net.com

C/ Ample, 33-35
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS
Tel. 972 690 193
Fax 972 690 452

15

La Crida del president:
La Garrotxa significa terra aspra, trencada i de mala petja, i encara que el camí d’avui no tingui
llocs exposats evidents, cal tenir compte en tot el recorregut i estem gairebé segurs que en algun
punt haureu de posar una mà a terra.
L’orografia que segueix aquest Lletissonada és de les menys agrestes des de fa anys tot i això no
vol pas dir que no tinguem un desnivell elevat (+905 m); és per aquesta raó que no hem detectat
gairebé cap punt conflictiu que pugui alentir la marxa del gran grup. Tot i això per a no trobar cua
enlloc, us recomano sortir dels 400 primers.
Com cada any, hem primat tenir un recorregut magnífic a una pista ample, ja que pocs llocs
queden a la nostra província que es puguin fer rutes llargues només per camins; així doncs no
ens tingueu en compte si hi ha algun embús, tingueu paciència que segur que en aquest punt hi
haurà algun company de l’organització per donar-vos un cop de mà.

Avís a tots els excursionistes!
- Cal que tothom que participi en la marxa porti material adequat per anar d’excursió
com botes o bambes de muntanya, impermeable o capelina.
- Tot i que hi haurà avituallaments, recomanem que es porti alguna cosa de beure
i menjar.
- L’excursionista que abandoni ha de comunicar-ho al control més proper, tot donant
el seu nom i número de telèfon.

CONTROL

ESMORZAR

C

E

C

C
C

PARC DE L'ESTACIÓ DE
SANT ESTEVE D'EN BAS
SORTIDA I ARRIBADA

Itinerari de la XXXVII Lletissonada

RECORREGUT DE LA
XXXVII LLETISSONADA

C
E

- Avui durant un Km, aproximadament, passarem pel Carril bici, tingueu molt de
compte en aquest tram, i si us plau, respecteu als ciclistes, perquè som nosaltres
els qui envaïm el seu terreny.
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El camí del Rei
Aquest camí del Rei, també conegut
per carretera del Rei (així l’anomenava
l’enyorat Josep Taiant, en “Pep del
Molí Vell”), és una via de comunicació
antiga, d’origen incert, que igual que
el camí Ral o del Grau, permet salvar
el desnivell entre l’altiplà de
Collsacabra i la plana de la Vall d’en
Bas.
El recorregut normalment es fa des
de les cotes altes cap a la Vall, i s’inicia
en el denominat camp de Trafa,
proper a la masia del Coll. Allí sabem
que l’any 1709 s’hi havien instal·lat
alts càrrecs militars de l’exèrcit
borbònic durant la Guerra de
Successió. D’altra banda el topònim
“Trafa” o “Tarafa”, com s’anomenava
al segle XVII, és d’origen incert, i no
sembla tenir res a veure amb la variant
popular “tràfec”, que podria suggerir
una certa intensitat de “trànsit” en
aquella zona. Tarafa va ser un llinatge
de la petita noblesa existent al Pla de
l’Estany i Girona, amb ramificacions
en altres indrets.
Les restes conservades permeten
apreciar un camí de molta entitat,
d’amplada considerable, entre 4’5 i 6
metres, que es dibuixa per la
muntanya seguint el desnivell en

trams més aviat suaus. Encara
s’observen les parets laterals de
pedra seca que encintaven la calçada,
i s’intueix que en molts trams podria
haver estat empedrat. Tanmateix el
desús, l’abandó i sobretot l’acció de
l’aigua l’han malmès fins al punt de
gairebé desaparèixer en alguns
sectors. Els talussos són les parts
millor conservades, en alguns trams
amb certa alçada, superior als 180
cm, i tot i que la mida de les pedres
és més o menys regular, i en alguns
punts la dimensió augmenta fins a
semblar un mur ciclopi.
A diferència d’altres camins
d’aquestes contrades, com el ja citat
camí Ral o el camí de la Portellera,
no es té cap referència documental
concreta sobre el seu passat o la seva
construcció. Les formes estructurals,
un cop comparades amb camins
coneguts com el Grau, la via del
Capsacosta, etc., revelen que fou
intervingut als segles XVIII i XIX, però
no n’expliquen l’origen, que podria
ser molt més antic. En tot cas fou
abandonat molt abans que els altres.
Tal vegada podem trobar-ne una pista
en un document del 29 d’agost de
1428 (poc després de la sèrie olotina
de terratrèmols), quan el consell de
la ciutat de Vic, reunit amb autoritats
i prohoms, deliberà sobre una carta
del rei Alfons el Magnànim, per la
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q u a l e l m o n a rc a d e m a n ava
col·laboració en la construcció d’una
carretera que servís per abastir les
drassanes de Barcelona amb fustes
procedents dels boscos del vescomtat
de Bas: «lo senyor rey ha fort gran
cor e voler que de la ciutat de
Barchinona fins en los boschs del
bescomtat de Bas puguen anar carros
per portar fusta dels dits boschs la
qual es molt bona per a rems e en
altres coses per fusta de mar».
En la carta quedava ben explicitat,
doncs, que es tractava de construir
una via per la qual poguessin transitar

22

carros carregats de troncs, i en això
el camí del Rei compleix un requisit
indispensable: una amplada
considerable i pendents suaus, amb
revolts amples i llargues rectes
( i n ex i s t e n t s a l G ra u ) , av u i
desfigurades entre els arbres i
parcialment recuperades pel
voluntarisme dels membres del
GECA. Un cop més l’excursionisme i
la Lletissonada obren nous
interrogants als historiadors i valoren
el patrimoni ocult en el nostre
paisatge. A gaudir-lo!
Miquel Àngel Fumanal Pagès

Pou de glaç
La nevera, casa de neu, pou de glaç,
pou de neu, poua o cava és aquella
construcció feta foradant el terra en
les muntanyes on neva durant
l'hivern. Aquests clots es realitzen
amb el propòsit d'omplir-los de neu
o gel després de les nevades, per tal
de disposar-ne durant la resta de l'any.
Generalment una nevera era un pou
circular. La part superior es tancava
amb una coberta en forma de volta
que tenia unes obertures per
permetre la introducció i l'extracció
de la neu o el glaç, tot i que de
vegades disposaven d'una entrada
inferior per a l'operació d'extracció.
Abans que hi hagués fàbriques de gel,
l'emmagatzemament i distribució de
gel va arribar a ser un negoci
important que involucrava una part
significativa de la població rural. Se'n
troben exemples al llarg de tot el
Mediterrani oriental. Una llegenda de
l'Alacantí diu que el gelat fou inventat

per un oriünd de Xixona que
regentava una de les antigues
neveres de gel que es troben a les
muntanyes al voltant d'Alcoi.
L'activitat de les geleres artificials és
coneguda des de temps dels romans;
el seu gran desenvolupament va
tenir lloc entre els segles XVI i XIX, i
han estat utilitzades fins a mitjan
segle XX, quan, amb l'aparició dels
primers frigorífics, cauen en desús.
Fins a aquest moment la conservació
d'aliments es realitzava gràcies a la
salmorra, als adobs, a les conserves
o a l'aprofitament de la neu. Aquest
últim sistema va ser la base per a un
treball i una professió que va
perviure fins a aproximadament
1931.
En l'antiguitat clàssica, els metges ja
prescrivien la utilització del fred amb
finalitats medicinals. Aquest ús es va
recuperar amb força en el
Renaixement. La primera obra
monogràfica europea sobre aquest
tema, pel que sembla, és del metge
valencià Francisco Franco, originari
de Xàtiva i es titula Tractado de la
nieve y del uso della (Sevilla, 1569).
A més de les aplicacions mèdiques i
de conservació, existeix el vessant
lúdic de consum d'aliments freds o
gelats, sòlids o com a begudes.
GECA
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L’ermita romànica de Santa
Cecília, de Sant Feliu de Pallerols
L’ermita de Santa Cecília està situada
dins la parròquia de Sant Miquel de
Pineda, a la capçalera de la vall
d’Hostoles. És una ermita molt
modesta, però amb una llarga història.
La primera referència, de l’ermita,
data del 1176 en què el senyor del
mas Pallerols donà a Pere de Santa
Cecília la part corresponent a un
mallol (una vinya) per ser el senyor
directe del mas i de la capella del
mateix nom. Segurament va aprofitar,
el moment de prosperitat, per fer-la
construir a prop del seu mas.
El 1289, Maria de Santa Cecília donà
la masoveria a la seva filla Guillelma
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amb motiu del seu casament amb
Berenguer de Riera, que aportà 50
sous barcelonesos. Com a testimoni
signà el cavaller Ramon de Sant Romà
que va cobrar els 50 sous i era el nou
senyor directe. El mateix, que el
1303, va vendre a Pere Estanyol i a
Arnal de Carrera tots els masos i
bordes que tenia a la parròquia de
St. Miquel de Pineda amb el de Santa
Cecília inclòs.
L’any 1335, el mas, afectat per la
pesta, quedà abandonat i erm. Els
seus habitants es van traslladar a la
Cellera de Sant Feliu de Pallerols.
El 1364, Dalmau de Carrera i Guillem
de Pallerols, amb un intent de tornar
a habitar l’antiga masoveria de Santa
Cecília, hi van establir a Elisenda de

Condamina, hereva i senyora del mas
Condamina de St. Feliu de Pallerols.
Però el 1378, Guillem de Pallerols va
vendre la seva part al rector de St.
Feliu i uns anys més tard, el 1407,
Dalmau de Carrera amb el seu fill
Antoni també vengueren a Maria
Durana, el domini directe de la meitat
que els tocava de la masoveria de
Santa Cecília. Maria Durana en va fer
donació perpètua al benefici diaconal
de St. Feliu i al reverent Guillem
Clausells amb la condició que se
celebressin tres misses anuals per la
seva ànima.
A principis del segle XVI, tenim les
darreres referències sobre el traspàs
de propietat d’aquest mas, que
comptava amb 35 vessanes de terra.
El 1516, Joan Viladecans vengué la
masoveria de Santa Cecília a Jaume
LLapart del mas LLapart per 17 lliures
barceloneses i durant els dos segles
següents, l’ermita caigué en un
període de decadència. Però mentre
romania dempeus i amenaçava ruïna,
el mas ja havia desaparegut.
L’estructura de l’edifici correspondria
a una construcció medieval amb un
parament d’opus caementium groller
i bast, arrebossat de calç. És d’una
sola nau amb l’absis semicircular i la
coberta de doble vessant.

A finals del segle XVII i principis del
XVIII, es va refer el temple i s’obriren
una finestra i una porta al costat
nord-est, on hi devia haver l’antiga
porta romànica. El bisbe Joan de
Taberner manà al mas Llapart que
enrajolés la capella i l’any 1737 es va
construir la sagristia i el cobert
adossat a la part del llevant.
El 1863, Mossèn Isidre Matabosch
va fer restaurar l’ermita i la va
reformar en l’estil neoclàssic: la nau
va ser encalanada i dividida en tres
trams per unes pilastres. La direcció
de la façana es va canviar, deixant
que la principal fos al sud. S’obrí una
porta sota el cor, es coronà amb dos
merlets i un campanar central
d’espadanya. L’altar major està
presidit per una figura de la Santa
dins d’un retaule de fusta neogòtic.
El dia 22 de novembre se celebrava
la festa de Santa Cecília, patrona dels
músics, amb un aplec i una missa.
Actualment, l’aplec té lloc el
diumenge següent de la diada i és
típic fer-hi una arrossada.
Breu recull històric de l’article de
Xavier Solà Colomer, publicat a la
Comarca d’Olot, núm. 1076, el 23 de
novembre del 2000
GECA
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Els Molins
Un molí fariner és un mecanisme per moldre gra, mogut normalment per la
força de l’aigua i que s’utilitza per a trinxar, desfer o alterar l’estructura de
diferents matèries.
Segons l’energia que els fa moure, podem distingir els molins de vent, els
molins de sang (energia animal), els molins de foc i també els molins d’aigua.
Segons la seva utilització els podem classificar en molins de guix, d’escorça,
de sal, d’arròs, d’oli o també el molí fariner.
Esquema, tallat un quart, dels
mecanismes d’un molí fariner
Les peces principals són:
1 = la cabra
2 = la tremuja
3 = el graduador
4 = el canalot
5 = la filoseta
6 = el riscle
7 = l’engegador
8 = la mola volandera
9 = la nadilla
10 = la boixa
11= la mola sotana
12 = coll-ferro
13 = el farinal
14 = la farinera
15 = l’arbre
16 = el rodet
17 = la canal
18 = el pany
19 = l’agulla
20 = el dau
21 = el banc
22 = l’alçador
23 = el carcabà.
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Els molins hidràulics requereixen un
corrent d’aigua com a font d’energia
per transformar-la en energia
mecànica. Per això s’empra una roda
vertical d’eix horitzontal o una roda
horitzontal d’eix vertical, de manera
que la roda queda totalment en
contacte amb l’aigua.
A gairebé tots els molins hi trobem
les mateixes peces, però en alguns
mecanismes en podien faltar, ja que
no totes les peces són imprescindibles.
Ara bé, tots els molins estan formats
per la part inferior o carcabà i per la
part superior o obrador.
Pel que fa als de la zona dels Hostalets
de Bas, observem que la majoria
disposen de moltes de les parts
representades a la imatge adjunta en
el full anterior, que explicaré tot
seguit.
Els molins fariners de Jordi Bolòs i
Masclans i Josep Nuet i Badia.
Els molins del racó del Grau
El racó del Grau era un lloc idíl·lic per
aprofitar l’aigua del riu, ja que
d’aquella zona en neix el riu Fluvià, i
hi ha bastants afluents. La millor
manera per aprofitar l’aigua era amb
els molins fariners, i la veritat és que
per la poca superfície que ocupa n’hi
havia 7, que eren: Can Faló, Can
Pinyana, Molí Nou, Molí Vell, Molí de
l’Aubert, Molí de la Cidera i Molí de
la Llobatera.

La bassa del Molí de l’Aubert

Molí de l’Aubert
Seguint el curs del riu, el pròxim molí
que trobem és el molí de l’Aubert,
avui en dia inexistent, excepte la
bassa i la cabanya que encara són
visibles. Estava situat a uns 100
metres de la casa de l’Aubert, però
també comptava d’una casa
habitable. A l’any 1970 allà on hi havia
la casa hi van fer la construcció de la
carretera parcel·lària, i actualment a
un costat de la carretera hi ha la bassa
i a l’altre la cabanya del gra.
Molí Vell
El Molí Vell és el que ve a continuació
del Molí Nou. La casa fou construïda
amb vàries etapes, i tota la
construcció ronda al voltant del 16001700. El molí el van fer funcionar fins
l’any 1920, a partir d’aquesta època
hi van posar una turbina que
funcionava amb aigua i a més de
moldre gra, feia llum i en feien per
ells i pels amos que vivien al
Carbonell. Llavors al 1970 van decidir
substituir la turbina per un molí petit
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del molí de Can Pinyana i la porta al
Molí Nou. El Molí Nou és una casa
del segle XVIII i a la casa hi trobem
llindes de l’any 1816 i 1806, això ens
indica que com moltes d’aquestes
cases de pagès van ser construïdes
de mica en mica. En temps de guerra,
els propietaris la van haver
d’abandonar i des de llavors el molí
no ha mòlt més. Llavors el propietari
va arreglar tota la casa menys la part
del molí. Del molí només en queda
la bassa, la sortida de l’aigua la mola
superior situada a l’exterior de la casa
que fa la utilitat d’una taula.
Molí elèctric del Molí Vell

elèctric, perquè ja disposaven
d’electricitat. Del molí d’aigua en
queda la bassa, la sortida de l’aigua i
la majoria dels mecanismes, però
l’estructura que es veu clarament és
la de la turbina, que no funciona
perquè a través dels anys s'ha anat
malmetent. El Molí Vell no va quedar
gaire afectat durant l’aiguat, el que
va quedar més afectat van ser els
camps de la vora que van quedar
plens de pedres i arbres.
Molí Nou
Si anem seguint el tram del riu Fluvià
trobem que just després de Can
Pinyana hi ha una casa anomenada
Els Aulets, la qual no disposa de molí,
però just al costat de la casa hi ha una
sortida subterrània de l’aigua que surt

Molí de Can Faló
Si comencem per l’inici del riu Fluvià,
el primer molí que trobem és el molí
de Can Faló. Aquest molí va ser un
dels més perjudicats amb l’aiguat de
l’any 1940.
Va caure mitja casa i el molí va quedar
totalment destrossat, però avui en
dia encara s’hi pot veure la major
part de l’estructura. Els que vivien a
la casa a l’època de l’aiguat es van
salvar perquè es van refugiar a la
cabanya que queda una mica més
apartada del riu que no pas la casa.
El Molí de Can Faló era el que tenia
més bon proveïment d’aigua, perquè
li arribava aigua del Fluvià i també
aigua de la Font de Can Faló, per
aquesta raó la bassa és de les més
petites perquè sempre disposava
d’aigua i no depenia de cap molí de
més amunt.
Marta Vila
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Santuari de la Mare de Déu
de la Font de la Salut
En plena Garrotxa, a 1.028 m d’altitud, el
santuari gaudeix d'una balconada
esplèndida amb vistes a la vall d’Hostoles,
la vall d’en Bas, el Canigó i l’Alta Garrotxa.
El conjunt es troba en la cruïlla de l’antic
camí d’Amer a Rupit i a Vic. El santuari
de la Mare de Déu de la Salut és dels
pocs santuaris dels quals en coneixem
amb certesa històrica el seu origen. L’any
1646, el pagès Joan Carbonés va implorar
el patrocini de la Mare de Déu per
salvaguardar la seva collita de les
freqüents tempestes, i va col·locar una
imatge sota la roca on avui s’assenta el
cambril de la Mare de Déu. Dos anys més
tard va sol·licitar permís al Vicari General
de la diòcesi de Girona per construir una
petita capella en el lloc, i des d’aquell
moment, aquest magnífic paratge natural
va ser centre de devoció mariana de la
contrada.
Malgrat patir els avatars de les diferents
guerres que tant fan patir els indrets
isolats –com per exemple la Guerra del
Francès, quan el santuari fou ocupat per

una divisió francesa que va matar
l’ermità-, la devoció popular no s’aturà,
i al llarg del segle XIX la Salut gaudí de
millores constants: s’amplià la capella
l’any 1832, es van construir edificis
annexes vers el 1847, es va renovar la
imatge, l’any 1857, amb una escultura
nova feta a Barcelona –l’antiga es guardà
en un altar lateral - i cinc anys més tard
es beneïa la primera pedra de la façana
neoclàssica que encara veiem avui.
El santuari fou saquejat l’any 1936, i les
dues imatges de la Mare de Déu foren
destruïdes. Passada la Guerra Civil, es
reprengué el culte i es colocà una nova
imatge, a semblança de l’antiga, el 24 de
setembre de 1939. Des d’aleshores, el
Santuari és un lloc viu, molt estimat i
visitat pels feligresos de les parròquies
veïnes, i és un recer de pau i tranquilitat
que convida a la reflexió.
http://www.cataloniasacra.cat/llocs/santu
ari-de-la-mare-de-deu-de-la-font-de-lasalut/659/l_ca
GECA
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Polígon Industrial LA SERRA
C/ Escultor Lluís Curós i Morató, 4
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS
Tel. 972 690 333 - Mòbil 690 022 329
gt9.joan@gmail.com

Ctra. de Vic, nau 2
Tel. 972 690 484 - Fax 972 690 806
e-mail: moblesbas@teleline.es
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS

Del ramader al consumidor
C/ Miquel Oliva, 4
Tel. 972 690 738
HOSTALETS (Vall d’en Bas)

www.embotitsmasoliver.com

Pere Colom Canal

Visites guiades a la granja
www.maslacoromina.cat
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Tel. 972 691 018 - Mòbil 678 910 590
Els Casals
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS

C/ Sant Ignasi, 12
Tel. 616 896 890
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS

C. Eugeni d'Ors, 6
Tel. 972 690 169
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS

Còrsega, 272, entlo.
08008 BARCELONA
e-mail: vicat@vichycatalan.es

Construccions i restauracions

JOAN PUJOL
i SERRAT
C. Sant Rafel, 19
Tel. 972 691 015
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS
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Crta. Martins, 24 - Parcel.la 5
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS
Tel. 972 690 426 - Fax 972 690 476
www.bas-sl.com - info@bas-sl.com

Restaurant
LA CASILLA d'en BAS

C/ Armenguer, 10
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS
Tel. i Fax 972 690 045 - 606 562 962
fusteriabarcons@hotmail.com

C/ Ferran Lapart, 11
17176 SANT ESTEVE D'EN BAS
Tel. 652 129 617
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Amanides, brasa i embotit
Cuina oberta tot el dia
Tel. 972 690 350
Ctra. C-63, km 65 - St. Esteve d'en Bas

