
l{E

TA GABRtlTXA

u0tcAlls rA IG S

l! 'i :!-

,, .,..:\

!.

A. E. TALAI A YltAlr0yA lrA GErTnu

A.E. Talaia CCC19821107_004



$c,rrotxa I

LA FAGEDA D,EN :ONOI

Saps on 6s Ia fageda d'En f,orCi?
Si va pels volts d'01ct, amunt del pla,
trobaris un indret verd i profond

com mai cap m6s n'hagis trobat aI m6n:

un verd corn d'aigua endins, proflund i elar ;

e1 verd de la fageda d'En f,ordl.
EI caminant, quan enf,ra en aquest 1J-oc,

comenga a caminar-hi a poc a poc;

eompta eIs seus passos en la gran quietud
s'atura, i ho sent res, i esti perdut.
Li agafa un dolg oblit de tot eI m6n

en e1 silenci d'aque11 Il-oc pref ond,

i no pensa en sortir, o hi pensa en va:

6s pres de ia fageda d'fn Jordi,
presoner deL silenci i la verdor.
0h companyia! 0h deslliurant ores6!

Joan lliaragall



S ALUTA-CI 6

Els boscos, s6n rearment, una part molt important de1 pai-
5atge, !-a verdor i frondositat, fan d'un camf un paisatge agra-
dabre, i les muntanyes recobertes de la seva capa arbbrea Bns

proporcionen 1es estampes m6s boniques de 1es .nostres excursions.
Es perb, el bosc de faig, qui, a l-a nostra forma de veure,

s'emporta eI primer l-1oc en bellesa; a I'hiveln, sense fulles,
d6na una sensaci6 de vellut sobre les muntanyes; a la primavera
quand les fulles d'un verd tendrfssih comencen a sortir, filtrant
els raigs de sol, la fageda adquireix una berresa imponent; du-
rant l-'estiu, prena de fulles, ens proporci.ona una ombra recofi-
fertant i fresca; perbr'81 que no sabrem descriure amb paraules
6s la grandiositat d'una fageda a Ia tardor, la cascada de colors
grocs i ataronjats 6s tant intensa i variada, tant lluminosa i
penetrant, que ens fla perdre la noci6 del temps.

Es realment un dels plaers m6s intensos que hem sentit com

excursionistes i per tant virem considerar que valia La pena por-
tar-hi als nostres amics de Ies "*"u""ion" de Ia 5ecei6 de Cultu-
D6.

De totes les fagedes deI Paisr la rn6s famosa, gricies aI
poetar 6s la lageda d'en Jordi, aIs voltants d'0lot, i a1li ens

encaminem.

Darrela Ia fageda d'en Jordi, hi ha l-a serra de Finestres i
la serra del corb, mort aprop vorcans i fins hi tot arguna esg16-
sia romlnica.

^ 
a ^aSera faciL, doncs, muntar-hi una bonica excursi6.

SECClO DE CULTURA dE 1'A.E.TALAIA



GEOGRAFIA FISICA

La comarca de Ia Garrotxa, t6 en 1'actualitat, una superffcie
de 734 f*? Nosaltresr centrarem la nostra atenci6, a una part de Ia
comarcar la dita Baixa Garrotxa i m6s concretament a la ua}} d'01ot
i a les serres del corb (sss m.) i de Finestres (rozs r.), serres
que formen part de la Serralada Transversal Catalana.

La va11 d'01ot 6s una fossa tect6nica formada per margues,
(materiaL sedimentari, barreja de silicats i calisses), sobre gresos
i amb molts aforaments voI-
canics anomenats pedra tos-
cd, greda, etc., que pro-
dueixen a1 descomposar-se

Les muntanyes de1

Corb i de Finestres que

formen el horst, s6n de ma-
.terial.s eocEnics de sedimen-r
t .a - aEacIo caIcarIa.

EI riu m6s important
ta t ,d aquesta zona es e1 fluvia,

no gaire cabal6s a 0lot.
Despr6s reb, per 1'esquerra,
1a riera de Bianya, e1s rius
d'0ix' i .de Begetrt ."1 Llier-
ca i Ia riera de BorrS'i,
per 1a dreta, e1 Ser.

E1 Fluvil e1 veutem a 01ot, CastellfoIlit de Ia Roca i Sant
Joan les Fonts.

Er principar atract,iu geogrific i georLgie de la zana 6s el
volcanisme. La regiS volcinica d'01ot 6s 1a mds important de la pe-

a . -, t . 6 r.ninsula lberica. S'han Iocalitzat quaranta tres cons volcinics, tots
ells de tipus estrombolii.
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20 (segons Oriol Riba)

Mapa de la regi6 volcenica d'Olot. S'hi destaguen e/s cons
voicenics, les grederes mis importants i e/s corrents de
lava basbltica que s'escolaren, vora avall (veure les flet-
xes), per /es val/s dels rius Fluvib, Brugent I Ser. Hi figu-
ten numera'ts els volcans segrjents; 1: Volcd Montolivet;
2: V. Montsacopa: 3. V. La Garrinada: 4: Volcd o gredera
de la Canya;5: V. d'Aiguanegra; 6: V. Claperols; T: V. Ra-
passot; 8: V. de Puigdolors o de Puigboters; 9: V. de l'Es-
tany;10: V. Les Bisaroques;11.V. de Puialds; 12: V. de

Puig de la Garsa; 13: V. de Puigsalont; t4: V. Et Croscat;
15: V. de Pujastrol. 16: V. de Ca de Bosc; 17: V. de puig
de la Costa o Roureda de l'Oli; lB: V. de Santa Margaridi;
19: V. El Torrent;20: V. de Roca Negra; 21: V. de puig
Subii: 22: V. de Can Sim6: 23: V. de Sant Jordi o de plagi
Bibera;24: V. de Fontpobra; 25: V. de Cija o de Can Tid:
26: V. de Puig Jordb; 27:.V. Traiter; 28: V. de Puig Rod6;
29: V. El Bac6; 30: V. de Puig Cabiroler; 3t: V. de eiig Aoig
i.32: V. d'Artigues Roges-



ESQI'E].{A TEORTC DE I'ESTRUCTURA D'UN CON VOI,CirrC NSTNOIOOITi

f rlctes d.e con balg

A1 finaL de 1'era terciaria, es produiren al pirineu, una sB-
rie de fractures importants r pBr exemple es formaren les fosses de

Ia Cerdanya i el Donf lent, peri tamb6, "'".lflonsi 1a zona d'01ot i
s'aixeci 1a serralada Trur,r='r"rsa1 amb er Puiqsacalm, Finestres, e1

Corb i el CabrerEs.

Durant e1 quaternari, Ies fal1es que produiren aquests enfon-
saments i aixecaments, sobretot en eIs llocs d'encreuament, esl van

injectar de lavesr QUe 
'produiren eI volcani'sme amb'els cons i co-

rrents basiltics que ompliren les valIs del FIuviL i deI Ser; fins
hi tot al tancar el pas de1 ri-u produiren un lrac a 1'actual varl
d'en Bas.

tTot aixo succeia fa 110.000

r per tant, 1'home paleoJ-f tic
anys, aI final de 1'61tima glacia-

Tots eIs volcans d'0lot 's6n 
de

tipus estrombolilr QUe voI dir que te-
nen una estructura semblant a Ia del
volci EstrLmbolir QUe forma L'iIla de1

mateix nom a'1'arxip Etag de les E;-
Iiques o Llapiri aI Nord Est de Sict'-
lia, volc) encara actiu avui en dia.

Tenen 1'estructura de con, amb

eapes successives d'escbrj.es.
NormaLment tenen tres ficies:
PROXIl,|,lAL.- La mds propera aI
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crAter, de gra gros o gredes.

DE COS n'iITJI.- Formada per algunes bombes i gra m6s Fi.
DISTAL 0 DE CON BAIX.- Gra fi i eendres.

TAIT GEOLOGIC
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FEItE, l gresos conglomerats verme11s. EocL
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De cons volcinics, n'hi ha de varis tipus:
CENTRALS 0 sllfllTRrcs, un sol- criter situat a Ia part alta i

tancat, exemples e1 l]lontsacopa, a sobre mateix d'01ot, o e1 de san-
ta fna.rg3ti..dq i Can, Tia qu9 e.s..troben er.r .e1. nostre ,.itinerari;

FERRADURA 0 ASIffiETRICS, tenen eI criter obert per un cant6,
exemples eI croscat, t)lontolivet i Puig Jordi, aquest a1 costat de

la famosa fageda;

cOni PBsr0s , quan tenen m6s d'un criter, exemple el- Garr j-nada,

molt aprop de1 filontsacopa;

CALDERES 0 CRhTERS D'EXpL0SI6, criter poc elevat,
't

de..gran extensi6, del. qual: I16nic exemple es troba .f ona

cB r a 1a Crosa de Sant Dalmai a Ia carretera de Girona
ma de Farners.

A part dels cons volcinics propiament dits, s6n tamb6 dignes
d'observaciS Ies colades de lava que modificaren substancialment els
l1its fluvialsr ra m6s espectacular 6s potser 1a que se'ns presenta
a Caste11flolIit de La Roca.

Les diferenrs riuades de lava, feren recular el riu a un racS
de la vall, perb despr6s Ia major duresa del basalt que la roca s€-
dimentiria que forma e'l sustrat pot produir parets tant imponents
eom Ia de Caste1lfol1it de Ia Roca, eI poble se situa alli dalt per
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aproflital Ia protecciS que Ii ofereix e1 cingle.
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Les estructures en forrna de columna que tA la roca,
des al procBs de refredament i contracei6 de Ia lava m6s

lentr euB produeix flormes hexagonals.

L'activitat voLcinica 6s avui totalment extingida, no obstant,
1a zona olotina 6s encara Ia de m6s activitat sfsmica a Catalunya.
ELs 6l-tims terratrEmols importants de ia histLria del nostre pais
succeiren als anys 1427 i 1428, durant aquells anys i en diverses
ocasionsr les comarquas de la Garrotxa i Ia SeIva, foren practiea-
ment destruides.El terratrBmol- m6s important de tots fou eI de1 dia
de .l-a candalera de L'any L428 i fou 1'61tim, a partir d'aquerles da-
tes hi han hagut morts moviments petits, com un l]-unyi ress6
d'aque11.

L'rjl-tim terratrEmol de certa importincia aL nostre pais ha ES-

lat eL del,.l4, dq.d,esembre.,.qe.1980 a Sa4t. Celo.ni. .. : .

vista aeria del poble de Castelllollit de ra Roca

g

s6n degu-

o menys

Ii I IiERALOGi A

E1 basal-t esti format per una

producte de la ripida solidificaci6
temps de f ormar-se grans cristaIJ.s,
nit.

estructura microcristal. Iina,
de 1a lava r Que no ha deixat
com per exemple eI cas del qra-

El-s minerars que forrnen aquests cristalr* rL"ro=c'bpics sdn ba-



sicament silicats aluminics de dos tipus:
Els PIR0XENST eue tenen estructures fibroses, s6n ionosiLicats, con

tituits per cadenes de 5i0; en eIs gue alguns itoms de Si han estat
substituits per Ar i els cations s6n ca, I)1g, Fe i A1. El principaJ-
piroxE que forma eI basaltr 6s el mineral anomenat Augita de f5rmu-
Ia (Carmg,FerAf)r(nf,Si)206; las PLAGI0CLASSES, tenen una estructu-
ra tridimensional de grups Si0;, tectosilicats, amb composici6 vo-
riable de Na i ca, eI mineral que forma principarment part del ba-
salt 6s la Labradorita de f6rmula A!fi de NaAlSi=O'.i 6Oi,, de

CaAlrSir0r. Tamb6 t6 importincia La preslncS.a d; i'Otiri,
(lrtg:, Fe ), (Sioa ), silicat magnbsic fErric de color verd oliva f ese,
que 1i ha donat Dorrlr

EI color resuLtant de les roques uasiltiques 6s fosc, com ca-
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EI CLIMA

El cLima de la regi6 d'Elot 6's 1'anomenat: mediterrani de

muntanya humida, que 6s eI propi de tota La Serralada Transversal.
Aquest cLima es caracterLtza pel fet d'6sser forga p1uj6s, fins
hi tot durant I'esti-u, perE moderat per la imfllubncia mediterrinia
que fa que les temperatures siguin m6s aviat benignes.

La plana d'0lot 6s un dels indrets m6s plujosos de Catalunya,
amb una mitjana superior als 1000 mm.

AixL 6s degut a que Les muntanyes de Ia zona representen Ia
primera barrera d'importineia pels vents humits i calents que

provenen deI ll'lediterrani.
En quant a vents, e1s predominants s6n: 1a tramuntana (SSrA%

de dies d I'any), el ponent (SA,A %), eI llevant (tl7'1 , et

Pel que fa referbncia a les temperatures, podem dir que no

s6n excessivament fredesrperb a 1'hivern s5n freqtientes Ies g1a-

gades, sobretot a la pIana, degut al flenbmen d'inversi6 tErmica.
Lds,nevades n6 hi s6n freqlients en 1'actualitat.

Di.lElm dimttic d'Oki. A !. D.n irJdiq hi h. .syde elt
rigE! rlwE p.ls ob.lmdoE. (F6t: r. lrt Pu.dr. Gro9d-
b nd<, d.b PPCC).

R€ d.& V# dok(. AnE l8&19r0' (Elbmd€ D.r M. R.
p.r&ttd.dad.Quim.)
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Des del punt de vista botLnic, podrfem situar Ia major part
de la subcomarea d'0lot, dins Ia IYluntanya tllitjana Humida, caraete-
ritzada pel predomini del bosc caducifoli i que ens recorda el
paisatge dels paisos del centre d'Europa si b6, tamb6 hi trobem

ben estbs !'alzLnar muntanyencr vegetaci6 prbpiament mediterrinia.
EIs sbls damunt dels qual.s hi ha desenvolupada aquesta ve!e7

taci6 difereixen segons hagin evolucionat sobre subtrat volcinic o

b6 sobre roques sedimentiries. Lee comunitats m6s representatives
que defineixen e1 paisatge vegetal que en 1'actualitat recobreix
3.a Regi6 Volcinica d'0lot sdn la fagedar la routedar l'alzinar i
l-a verneda. L'alzina resta limitada als 1locs m6s secs i assolellats
mentre que als obacs i als fons de les valls predominen eI roure i
eI, f,aig. ..':

900 m 0.*,,
E
F - Roure panol

fi - n,,n

Q - rrri*,
?

0 
a martinenc

Q 
-,atzina

ZONACId ALf ITUANAL DE LES COMUNITATS CtiNAX A LA CUBETA OLOTINA

!!tor: MlqJ€L RIERA r TUSELL

LA FAGEDA

El- faig (Faqus svj.vatica ), 6s un arbre vigor6s de gran algiria
que pot arribar fins a quaranta metres. Fulles caduques, d,un groc
enrogit en assecar-se a la tardor; limbe eseassament pelut a 1a ea-
ra inferior i amb una rengLera de pbts 11args i sedosos a tot el
marge. Fa fl-ors mascles i femellesr res quars formen un reqipient
dur, e1 qual s'obre en quatre varves que contenen de dos a tres

.i:
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fruits petitsr les fages. La fusta 6s dura i de bon polir i td nom-

broses aplicacions.
La fageda que realment domina a les parts
m'r6s ifanes i flrtils, 6s La fageda arnb eI-
tlbor (Helleboro-Faqetum). La planta que

, d6na nom a aquests tipus de fageda, L'eI-
, lBbor verd (HeIleborus viridis), 6s una f,?-

-tnunculacia que brota a 1'hivern i s'asseca
a I'estiu o a Ia tardor. En eI reduit es-
trar arbustiu, destaquem l'arg blanc, eI
boix, e1 grBuoI i divetses falgueres.

Tamb6 acompanyen a l-a

fageda eI buixol (Anemone

, Lil.!I.$.) r, es, carac.terlt-
za pe1. seu rizoma horit-
r.ontal molt ramificat,
d'un extrem del qual s'en-

Erous svLvatica que cont6 una sola flor
de col_or blanc o rosa, 1a

betbnica (Stachys officj-nalis), Ia campaneta' (

Campanula traehelium), Ia viola de bosc (!iofu
svlvestri_s ) i d'aItres.

Si el terreny 6s forga inclinat, hi ha una

;pErdua importqnt, de matlria ors.inica a causa aetl _*yA'!"Il)t ll . --,'
pendent. En conseqijEncia eI sbt s'empobreix i A' nemorosa

l-es fagedes que sostenen s5n menys riques. Sobre sbt silici trobem
esplcies festuques i 1a descimpsia flexuosa (Deschampsia flexuoqa ),
gramfnia de f u11es f inf ssimes i d'espigues menudes r _eUp trobem tanr-
b6 ars prats silicis. En cas de sbrs alealinsr la comunitat que

s'instaura 6s l-a fageda amb boix (Buxo-Faeetug), En general, a tots
els tipus de fageda 6s forga abundant 1'heura (Hedera heri]<), car
les condicions d'ombra i d'hur,r.itat hi s6n bptimes.

D'interbs especial 6s 1a FAGEDA D'Eti l0nDA, situada entre Ia
Costa de Pujou i el Puig de Sant Jordi de Sa Cot. Ens trobem amb un

bosc de laigs entre 550-60u m. d'aItitud, cosa ben excapcional en



aquesta part deL pafs si tenim en compte la proximitat de La lYledite-l

rrlnia. Hem d'interpretar que I'especial forma de Ia fossa olotina
clea un c1i.ma local forga humit i p1uj6s propici de la fageda. Co-

breix una extensiS d'aproximadament de dos quilimetres i s'hi inter-
calen, sobretot a1s indrets m6s assoIe1lats, petites comunitats de

roure pbnoJ- i de eastanyer.

LA FAGEDA D{ JIRDA
N
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LA ROUREDA DE ROURE PTNOL

Es tracta d'una roureda humida i neutrbfila, aimant de sbls
profunds i rics en substincies nutritives. L'estrat arboti dens i
a1t, consta principalment de roure pEnol (Quercus robur), 1'arbre
oloti pEr exael.lbncia i d'altres arbres eaducifolis d'ambient hu-
mit com s6n er freixe.de fuLla qran (Fraxinus excelsior), el terl
de furla petita (Tilia cordata), r'aur5 blanc (Ager campestre) i e1s

oms (Ulmus minoI, !l:_-9ga bra ) .

EL roure pbnol (Quercus robur), 6s eI m6s esvelt i aIi, dels
nostres roures. Les ful1es puntegen ben entrada 1a primavera aI



mateix temps o un xic despr6s que les del faig i sempre abans que t5

1ss del roure martinenc. s6n fuIles sense pEts, estretament ovaLa-
des i amb 1a part m6s ampla a l'extrem opoeat aL pecfol, i amb dues

orelletes mol-t peculiars a l-a base. L'eseorga 6s m6s fina, 1'estria
menys fonda i de color m6s clar que La de1 roure martimeficr Les

g1ans, qrosses i dolces, s6n e1 m6s caracterfstic de1 roure p}nol
doncs pengen d'un peduncle moLt 1larg d'uns 10-12 cfi.

Dins l-'estrat arbustiu destaquem 1'avel1aner, eI sanguinyol,
-a I . -a1'evbnim, 1'a16 blanc, 1'aranyoner, ete. L'estlat herbaci 6s molt
ric, potsee 1'esplcie m6s tipiea 6s La pulmonriria (Pulmonaria affi-
nis), Ia qual ha estat emprada peD combatre tota mena d'afeccions
dels pulmons. Tamb6 hi trobem 1'heura de terra (GIechoma he:tgracea)
que floreix a partir del mes de marg, el malcoratge de bosc (|Ylercu-

riali'b" perennis ), e1 buixoJ-, 1a campaneta traqueli, 1a viola bosca-
hEr etc'. A OLot apbreix'una de lea espbcieslbu" hi resulLen caDoc-
t a , - -1teristiques m6s entli de1 crestall pirinenc, La ranunculicia -I_so-
pvrum thalictroidqe; per contra, hem pogut trobar tamb6 espEcies

,-t

B

C

= Quercus robur

=- Isopyrum thalictroides
= Pulmonaria affinis
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dels rius i rierols, la verneda

amb diverses espEcies de sal-zes

' f onamentalment .I'anomenat : bosc

de Ia muntanya mitjana humida esti consLituit per 1'alzina de fu-
l-Ia 1J-arga (Quercus ilex sspr ilex). Es un arbre vigor6s, d'uns
vint metres d'algada mixima, amb les fulLes persistents, relativa-
ment 1largues, estretes, endurides i peludes pBr La eara inversa.

A part de I'aur6 blanc, eI grbvol, i
el lloreret; 1'estepa, e1 ginebre, la gb-
dua, eIs brucs i eI galzeran s6n els at-
busts amb m6s significaci6 de Ia regi6.

L'estrat herbaci no 6s gaire ric en

espbcies, perb n'apareixen algunes que

s6n prbpies d'ambients m6s humits que eIs
mediterranis, tals com Ia falguera aqui-
lina (Pteridium aquil,inum), d'aspecte ar-

. busti.ur..aeuesta falguera es torna de co-.'.
1or ma::r6 en dssEC?r-se a 1'hivern; l'her
ba fetgera (Anemone hepatica), 1a madui-
xera (Fragaria yesca), o 1a betbnica
(Stachys officinali.s). La.resta, s6n pla

Quelcus ilex ssp. i Iex

tes tipiques de I'alzlnar de terra baixa,
glbbullries, violes, etc.

LA VERNEDA

Als fons de }es valls i a les uores
(Lamio-AInetum olutinosae ) juntament

, freixes i arbusts, constitueixen
iJe:ilbera, de iullatge caduc i' .d'as-

pecte dens.

E1 vern (Alnus elutinosa) e1 podem reconbixer pet Ies seves
fulles enganxoses, sobretot si s5n joues, de limbe arrodonit, m6s

ampla de Ia punta que de Ia base i una mica en lorma de coxr pot

arri bar a vint metres .d'aIgada.
Dins de les moltes espEcies de salzes presents a1 bosc de ri-

bera caI esmentar e1 gatel1 (Salix atrocinereg) i m6s allunyat de1

riu e1 freixe de fu1Ia gran (Feaxinus excelsior)..
A 1'estrat arbustiu de Ia verneda trobem eI

ora), avellaner, sanguinyol, etc.
saiic ( Sam bucus qi-
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LA ROUREDA SUBMEDITERRANEA DE ROLTRE fflARTINENC

Gran part deL territori 6s cobert pels boseos de route marti-
neni, tant sobre sbls silicis com de caricter calcari (Buxo-ouerce-
tum pubescentis).

Se situen pujant a continuaci6 dels alzinars, si b6 a Ia regid
a causa de1 fenbmen de 1a inversi6 tbrnrica, solen ocupar les parts
m6s baixes dels costers de les muntanyes, per sota dels alzinars.

E1 roure martinenc (Quereus pubescens), presenta els branqui-
lIons i el revers de les fulLes densament peluts, formant fej.xos de
p}ls Ilargs. Les glans tenen escames de la cripula peludes, triangu-
lars i amb 1'extrem arrodonit. A diferEncia deI roure plnol, res n,
glans surten directament de Ia branqueta i les fulles s5n visible-
ment peciolades.

: . .L.'estrat as.bustiu eeti format
peI xuclamel xilosti (Lonicera xv_
losteum ), lloreret (Daphne laureola )

sanguinyol (Cornus sanquinea), tor-
tellatge (Viburnirm lantbna), avella-
ner (Corvlus avellana), coronil.Ia

. boscana (CoroniIla emerus), etc.
A 1'estrat herbaci hi trobem eI

marxivol (HeIleborus foetidus ),
I'herba ietgera (Anemone hepatica),
1'espunyidella (Balium vernum), La

"plfmu1a.: v€.ra ,(primula .ver.i"s ) r' etc..

Quereus pubescens tjaurNAR niUNTANYENC

L'aIzinar, 6s un dels boscos m6s
caracterfstics deI paisatge mediterrani. A 1es parts menys humides i
a 1es altures ben assolell-ades apareixen eIs boscos d'aIzina. Ja queens trobem -ar lfmit superioq dels seus dominis, r.'alzina conviu amb
algunes espEcies medio-europees (grlvoI, maduixera, falguera, herba
fetgera, etc.), alhora que en manquen d'artres que s6n tipiques de
I'alzinar de terra baixa (arbog, marfu11.. , ).

L'arzinae muntanyenc((uereetum mediterraneo-montanum ), propi



L'estrat herbaci esti representat per espEcies tant abundants
com el buixol- (Anemone nemorosa), eL Lliri de neu que a 01ot es eo-
neix tamb6 per flor de neu (Galanthus nivalis), el dorbnic (Doroni-
cum pardalianches), 1a ficiria (Ranunculus ficaria), Ia consoLda
(Symphytum tuberosug), el- marctlic (Lilium martaqon), etc.

LA VEGETACT6 pAtYlUNT_LES R0QUEg

La terra que s'acumula a les escletxes de les roques ret6 amb

avidesa 1'aigua de la pIuja, perb si no plou, el grau d'humitat pot
baixar sensibLement. Es per aixi que les plantes rupfcoles colonit-
zen roques sempre ombr.{voles. Es e1 cas de la capil.lera (Adiantunr

capillus veneris) i Ia falzia (AspLenium adiantum niqrum), Ies
quals habiten a les parets humides de pous, fonts i coves, amb dego-
tal.Is;;;la morella',ioque.ra', (Par]..etaria of fi'ginaliS)qiie a 0lot s ?ano-'

mena blet de paret, cobrei.x el cingle de Caste1lfollit de 1a Roca

enearat aI nord i 1'oreIIa d'r5s (Ramonda mvconii) qr" viu sobre ro-
ques calciries.

''E.l-s crespinelrs colonitzen una 'gran' part a'e:tbs grederesr efi

la greda roman sense una capa de sbt
d'entremig dels camps de conreu. En

pinell picant (Sedum acre)petit i de

al damunt, i tamb6 a les parets
destaquem tres espEcies: e1 cre

pat (Sedum album) de fulles grosses,
flors grogues, 1'arrbs de gala-
obtuses i fLor blanca i l'arris

de pardar (Sed.uln sedilorme) gros, de f lors branquinoses i ful1es
agudes.

Fig.2)8. Espicres DE LEs VERNEDEs (X0,r)
a: branquill6 de vern amb inflorescEncies femenines (Alnus glutinosa), a': detall de la-inflorescEncia masculirra (X0,5), a,,: as-

f::,iilj:, 
de I'arbre a .hivern; b: rriri de neu (Gata*Eus ,i,i'"ti.,-;;;;oiJ"'-6;;;;;:,;;'';,i'iiii'o*t, c,: detau de ra
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FAUNA

La distribuci6 de la fauna va intimament lrigada amb les
earacteristi.ques de Ia coberta vegetal, marc fonamentaL on es de-
senvoJ-upa la vida de les diverses espbqies d'animals. Aixf, e1

m6s remarcable de 1a flauna de 1a comarca 6s ra preslncia d'un
bon nombre d'eLements centreuropeus i una minva dels ibero-me-
diterranis, d'aeord amb er caricter de la vegetaci6 olotina.

Una altra caracterfstica de Ia fauna de l-a zona 6s Ia rela-
tiva diversificaci6 que presenta.

Avui dia els mamifers m6s representatius s6n 1'eri96, eI
,-toixo, eI gorja blanc, Ia mostela, eI gat mesguer i 1'esquirol,

aquest darrer particularment 11igat aLs boscos de pins. 0casional-
ment, s'hi troben }a guineu, e} conill de bosc i el porc senglar.

: L'actudl despoLlamentide't'moIts inilrets de iu' ro*uibar:'"obre-''
tot a 1'A1ta Garrotxa, ha cornportat J.'expansi6 d'aquest darrer,
puix que 1'embardissament que presenten els boscos abandonats 1i
garanteix un refugi exce1.lent. Tant 6s aixi que perildicament

A les rouredes humi.des i a res fagedes s'hi afegeixen mami-
^ .t -f ers d'origen centreuropeu, destaquem la rata cerl_arda , e1 l-ir5

a.r eI EaJ.po ro1g.
La ma jor riquesa d'amf ibis i rEptils es troba a J-'aJ-zinar,

sobretot a1s sils pedregosos assoIellats.
La gran varietat de vegetaci5 determina una gran fauna or-

nitolbgica dins er bosc. A1s boscos'atLintics com ra fageda'; J-a

densitat d'oce11s 6s menot.

La variada fl-ora de Ia regi6 olotina es reflecteix en una

extraordiniria abundor i diuersitat de IepidLpters, fins a1 punt
que la Garrotxa constitueix una cle Ies irees m6s riques en papa-
lLones d'Europa.

EIs peixos m6s

grar e1 barb, L'ungui
blades ).

comuns a 1'a1ta conca deI
la, la truita i l-a truita

Fluvii s6n Ia ba-

d'arc iris (repo-

Damunt els cingles elevats viu un

duc, repinyaire, e1 ballester, que nia a

cert nombre d'oce1}s: e1

partir del 1.000 m. d'a1-
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titud, eJ. sit negre i el pardal roquerr QUB ho fan a partir ciels
800 m., i algunes espEcies de cirvids: la grarlar la cornella ne-
gra , etc .

E1 corb mereix d'6sser destacat, perqub Ia seva abundinci.a
ha donat nom a una aerralada. E1 nombre d'exemplars ha disminuit
notablement en el. transcurs dels darrers anys. L'hibitat natural
del corb s6n eIs eims no gaire elevats de les muntanyes recober-
tes en part de vegetaci6. Aquest oce1l, trom els altres que niuen
a les altures rocoses, solen baixar a les places conreades a cer-
car 1'alimento

Gat mesquer

i

I
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.GA RRCIT X8

DesprEs de 1e dominaci6 sarralna hi hagu6 une reestruc-
turaci6 del territori per obra dels aenyors feudals i dels
monestirs benedictins (St Esteve de BanyoIes, St AnioI de

Agu ja, Sta. llaria de Ridaura, Santa Fiaria de Besal6 i Santa
Plaria de Ripo11), que dividiren llurs territoris en petites
unitats d'expJ.otaciS de caracter complex i autbrquic que

origi.naren el E, eJ. qual constitul, a partir d'aleshores
(s IX) i fins 61 segle XXr la forma fonamental d'ocupaci6
del sbl. La peblacir5r eue el 1850 arribi a1s 45.3SB h, pa-
ss) a 37.349 eI 1990 i a 43.689 el 1988. A partir de la
2e meitat cjel segle XX cornengaren a 6sser abandonats les
terreE de 1'alta Gerrotxa ( el 1956 ja eI SEfi dels nasos

eren abandonatsr,i actualment, m6s deI 58f,). Aquesta ten-
dbncia a La despoblacid es generelitza en t,o ta la corsarca

FeI damunt dels 600 m d'altitud.
Els nuclis de poblaci6 eoncentrade s6n moLt poc im-

portants si hom exceptua 0]ot {ZL.Zaa h), Sant Joan les
Fonts (ZlA9 h), Besa16, Castel]folit de Ia Roca (ffSS hl
i les Flenes , nomes cuatra poblacions superen els 1000 h

index
supeif icie rcblac;o Frcbiaci6 oe cre;-

tm2 (1970, {196ol xement.
alir$ fiei€B

agr i@ les

Otor Olor
Figuaes Olot-Figuerer

'. munrogts

Argelague. 12,73 4il
Sesoda 65,85 16l
Eaet.de la Serra 8,73 *22
Eeget 49,07 2453
Sehi! 4.81 1 806
Beucia 35.75 191
C8rellfoilit de la Floca O 63 1 ,55
Doscuers 4,45 -4J@netes 25,98 -s
Maii oe Monrcal 12,53 5OO4'
Mie.es 26,07 559
,uontaqur de Fluvia 37 .83 818
Oix 55,58 1'146
Olor 2O.4O 21 244

_5
2 004
1 131

6?9
109' 392

1 2aA
310
847

2 749
3 4095

mer€t agricola
mds oroper

lrodaliat
&ea

cohercial

la Pihya 8,98
le5 Planes d'Hosroles 36,97
lc Preses 9,53
Ridaura 24j9
Sales de Llierca 36,39
Sant AIiol de Finesrres 47,51
San. Esteve d'En 8as 22,85
Sani Feliu de Pallerolr 34,92
Sant Ferriol 41,16
Sant Jaume de Llier€ 7,13
Sanr J@n les Fonts 31,93
Sant Privar d'En Bas 32,68
S.ntSatuadorde Eianya 19.51
Santa Pau 48,80 1 514
Tonell; t0,98 856
la Vall de Bianya 14.51 1 4601'
L GarroBa 849.10 44 322 41 254

End. offirel Sruh (dim..i6 l9ZOl: 2 539 0OO OO0 gts
Gnda.noal 'per 6pite' (6im.ci6 l97O): 57 7i8 prs

' 6 d oertode l9OO-t97O (19OO= 1OO)
t-@blac'o de, 1965; ha estat.g.egat posreriorment. atbanye tAtt Empordd); 2 ag.egat et 1971 a Otot;3 poDtacio dett955; ha est.t agregat el 1969 a cahprodon (Rioolld.); 4 ha esGt egregar a Maie de Mo^tcar:4. amb Do3quers;5 for6a
md del nou aunicipi de ra verr d'En Bas: 6 sg.€gar 6r r972 E Monragul d€ Fruv.d: ? ha 6tat agregar a ra vail de Bianva;7'.hb Sant Salvador de giany.

565 55 Totrelli
138 15 Tonelli. 479 96 Otor
3Sl 27 Camprodoo (RipoIas)

1272 143 propi (o.jat mitiei
380 30 Besali

1 t50 1 19 propi {locat}-Olot
156 - Banyoles lGironis)
543 Olot
422 70 ganvotes lGironasl
804 54 Eanyotes {cironds)
869 60 Tofteild
355 19 Otor

17 185 27O propr (comarcai mator)
380 olor'

1 924 13O Amer (Setva)
I 003 114 Otor

64 65 Olor
183 24 Torreita
658 41 Amer lselva)

1437 Otor
1446 79 Olor

506 39 6eslu
S53 1 15 Olor

2 225 124 Olot
1 t 53 Olot

221 Olot
1 635 73 Olot

941 65 propi irodal menor)
t 394 6a Olot

Otot
Olol-Banyoles
Banyol6
Figueres
Figueres
Girona
Figuerer
Olot
Olot
Tonelli

Olot
Girona

Olor
Girona
Girona
Girona
Toneili
Banyole5
Figueres

Camprodon
Eanyoles
Olot-Figueret
Figueres

Olor
Olot
Girona
Figueres
Olor
Figueres*G irona
Oiot
Figueres
Girona
Olot
Olor
Olor
O lot
Gircna
Olor
Olot
Olor
Girona
Olot
Olot-Girona
Girona
Olor
Olot
Olor
Olot
Olot
Olot
Olot

densitat: 52.2 h per km: ( 1 970)
poblaci6 disminadet 25.58' : I 19701
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Les propietets s6n, per regla generalr;:etites, i Ies explo
tacions no superen les 10 o 12 ha. Fins fa molt poc temps

el mas era regentat pel rnasover parcer, i I'absentisme dels
propietaris era acusat; actualment perb augmenta l'expIo-
taci6 directa. Fins aI segle XVIII elE conreus han estat
els tradicionals dels palsos mediterranj.s: cereals, vinya
i oliveres. A partir de] segle XUIII s'introdui eI del blat
de moro i de ]es patetes, i eI de Ia vinya i oliveres expe-
rimentaren un retroc6s.

El segle XIX quan Ia crisi de Ia fil.Ioxera a Franga

hom f6u una nova plantacid de vinya perb de poca durada

dones aI 18?9 Ia fil.loxera penetra per l'Empord). Fins
aI 196U, els sonreus seguien la rotacid normal, a base de

mer€E
comarcals i creada dins atreia d'al- cedida a .etinguca dins

I la zona de tres zones allre! zones la zona de
] mercat de merGr de m€r@l mer€t

index de
cohesi6

me rcantil

53
8
3

106

65
66

62

31
20

930

51
38

Ripollds
Selva
Giron6s

mercaB
extracomarcals

Amer fSelval
Banyoles (Gironis)
Camprodon (Ripoltds)

@niunt @ma.el I 132

@maaques .eepto-
.es de l'activitat
edida, per ordre
d'importincia

1 015

GironEs
Selva
Alt Empordi
Bipolles

88
/A
36

9

bIat, ciespr6s blat de moro de rostoll amb f esols i blat .de

moro de primavera. Actualment s'ha simplificat molt i eIs
conreus s6n dedicats quasi totalment en farratges per ai
bestiir, lIevat del secior dedicat a l'horta i a fruiters,
Ia ramaderia ha tingut uFra gran expansi6r Bo particular
el bestiar vac6 per a llet i per carn i el porci.

Abans els alzinars es dedicayen per produi.r carb6 perb
ara estan poc,rexplotata.

El principi de Ia ind6stria pot ser considerat al .se-

gle XU, on hi havia gremis de sastres, calceters, pelleters
i. paraires. Ferb Ia industria tbxtil 6s la m6s important.

@marquet sobre
ls quals exerceixen
inJludncia{per orde

d'import,ncia
de l'atracci6)
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El 1803 ja hi hauia un miier de telers rodons dedicats a la
produeci6 de mitges, guants i barretines. Junt amb aquesta
industria as desenvolupi 1a de tints.

. La ind0stria paperer6 as tocatitzeda a sent Joan res
Fonts. El rB80 hi comeng} a funcionar er tr teler mogut per
vapor. A partir del I9r4 s'hi inicib la produccid de regene
rats, base de Ia nova indtistria orotina. segueix Bn impog
tlncia a 1a indristria tExtil, la ind6stria d'embotits, les
metal.liques (producci6 i reparaci6 de maquinaria tlxtil,
caixes de cabals) pelleteria, paper, cerBmiea, espardenyes,
xiruques, pinsor Flroductes de veterinirria 1 guix per a 6s
mbdic.

SANT f,I]AN LEs FONTS

Sant Josn 16 Fonts (Garrotxa)

poblaci6:
1718 1787 1860 1900 1930 1960 1970
sn -721 1 4 22er ffi -ffi ?i49
pobl.ci6 disminada: 23,39Vo 1197 Ol

qt€Gi6i 31.93 km2

lxplotacioE .griries:
G5 ha $50 ha 5G2OO ha 20G100O ha ) 100O ha
39355131-

ronda anual mithna 'p.. €pita'; 53 878 pts [ 19701

d.m.r€cioE hi5ta.itu6:
sotr"v€gueria de BHl6 lfins al 17161
@rregiment de Girona [ 17lGl833l

EI bosc (aIzines, roures, faiqs) ocu-
pa ?80 ha. L'agriculiura 6s destinada

fonamentalment a larratges, cereals,
patates,i blat de moro. Tamb6 td impor-
tlncie la cria de bestiar, sobret,ot, e1

porcl. Per& 1'activitat blsica de1 DU-

nicipi 6s .l-a inci6stria, que ha aprof i-
tat tradicionalment Ia forga del riu,
especialrnent la paperera i Ie tExtil

eba.Lladors en aquestes indf stries i hl
6 d'embotits, metal.lrSrgia, materials
L5.

mcEt agricol. !rincipal: Olot

mq€t agrisla ecundari: Fiaueres

i0 @m-ci.l: Olot

prov: Girona

rcd.lia: Olot

p i: Olot

de 1800 tr
rf abricaci
co ns truc c

a.mb m6s

ha tambd

per a Ia

CASTELLFOLLIT DE LA RBCA

En aquest municipi hi t6 una cer-
ta importbncia la cria de bestiar
porci i 1'avicultura. La ind6stria
6s la principal activitat econbmica'r

TExtil amb 50 trebal-Iadorsl d'embe-

tits amb 7g treballedors.

Casellfollit de la Roca (Garrotxal

poblaci6:
1+t.9 l_Jq ri60 1gQ.o 1s3O 1960. 1s7C84 186 523 983 1111 rrSO rtss
Fpblaci6 disminada: - [196O]
erlensi6: 0,68 km2

arplotacions agreries:
q1 E9 5-50 ha 5G200 ha t0GtOOO ha >1OOO ha

T-- --T- ----:- --:--=- -
rcllla anual mitiana'p€r @pita.: 38 632 pr II9651
diiiarecions hist6riques :

'st$vegue.ia de Besti [fins al 17161
corregiment de Girona [17IGiB33]

pro: Girona p j: Olot
rod.lia: Olot
mcr€t agricola principal: propi ilocall - Otot
meret agricola *cundari: Figueres

irca sohercial: Olot
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Sota la denominaci6 d'esccla o'O]ot s'incLou un col.

lEctiu d'artistes que hen pres eI paisatge d'0lot corn a

font d'inspiraci6 per Ilurs realitzacions. No tots eIe ar-
tistes d'aquesta escola s6n olotins, ja que n'hi ha d'aI-
Lres indrEts de Catalunya. Es important perquB es tracta
de 1'aparici6 d'una escola catalana slmiler a l'escola pai-
satgistica de Barbizon. I hem de tenir en compte que aquesta
escola francesa va fer un paper fonarnental en la preparacid
de f impressionisme i per tant Bn tota }a pintrira moderna.

El creador d'aquesta escola pictirica, iniciada en }a
segona meit-at del segle XIX, f ou 1'artista ol.otI Joaquim

Ueyreda, deixeble de Ramon lvlartl i Alsina. Uayreda despr6s

d'unes obres de tendlncia acadbmica f et'es.al tall.er, pass&

a un nou concepte de plesmaci6 en e1 que les mdltiples uer-
sions del paisatge d'01ot, el tractament de ]a l}um i les
variacions cromltiques s6n elements importants de Ies seves

obres, f etes totes .elIes aI .aire Iliure.

En general les caracteristiques de l'escola d'01ot
scin Ia llibertat de tendlncia , d'estil i de t,Bcnica, peri
tenint com a punt de referlncj.a e] paisatge rural d'01ot.

Formen part de 1'escola d'Blot artist,es importants
com Barrau, Galuey, Brull, Fraeriera, Urge}l, Casas i Ru-

eiilol.- Si b6 es veritat que.aquesta escola esti fsrmada

pBr centenars d'artistes que encara avui es senten atrets
pels aspectes d'aqueat paisatge..

L'escola com a institucid pedigogiea cemengb amb 1a

tasca del pintor Josep Berga, m6s tard Ia direccid de I'es-
cola, anomenada, des del 1939 de Belles Arts i Bficisl fou
encarregada aI artiste uilanovi Iu F:escual (iAaS-f94g).

aa
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O LB I.
L.'agricultura ha tingut molta importlncia, grlcies als sdls
volcanics i aI clima.
Els csnrgus principals sdn el biat de moror les patetes i er
farratge, a m6s de cereals.
El sector industrial, 6e important i desteca des de e] prin-
cipi la industria tlxtir. A partir de la 2a meitat del segle
XUIII s'introduiren les mlquines de filar cje tipus Jenny i
e1 18I5 els telers mecinics. EI 191] s'aplici l'erectricitat
a 1a ind6stria. Ara continua essent important 1a ind6st,ria
especialitzada en glnere de punt de quaritat (zz flbriques),
en filats (lg flbriques) i en teixits (rc flbriques); treba-
Ilen en la ind6stria tbxt.il uns 5uB0 obrers. Actualment la
fabricaci6 d'enbotits,td una grEnr lmportancia. Le imatgeria-
religiosa (els sants d'01ot) adquirf gran anomenada a par-
tir del ]870 i a la prirnera meitat del seEle xX, ectualment
te una crisi profunda i s'intenta cie fer une reconuersid
uers 1a-produccj.d de joguines i ci'objectes per als turistes.
Hl ha un nombre elevet d'indfstries diuerses: de Ia pelt,
de mobles, de paper de funar i ci'aItres.
La poblaci6 r ciesprds de grans f l-uctuacions e] segle xrx ini-
ci} a 1a ri de Ie Frimera Guerra Eundial un creixement, cons-
tant, basat en 1a inmigraeid sobretot, especialment lins a]
1950.

La vila de Santa Pau esti declarad.a Conjunt Histdrico-Artistic.

,r
*.
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MUSEU
D'ART

MODERN

SALA 1
Pany6 i artistes forans contemporanis.

SALA 2
Joaquim Vayreda i Vila.

SALA 3
Josep Berga i Boix.

SALA 4
Artistes olotins d"'Escola Olotina".

SALA 5
Artistes forsns.

SALA 6
Consolidaci6 del Paisatgisme Olotf i Xavier
Nogu6s.

Sela z
Artist€s olotins I I'Escola Superior de Paisatge
i altres.

SALA 8
Ramon Casas i cartells.
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fiiunicipi de 1a Garrotxa, a Ia vaIl alta deI FIuvii, Iocalitzat
dins eI conjunt de la Serralada Transversal. El terme correspont a

proximadament a una de les fosses tectbniques -eI PIa d'01ot- forma-
des Bn relaci5 amb eI camp de falles que afecta aquest sectorr QUa

es perllonga fins aI Puigsacalm. Esti envoltada pels volcans de tYlon-

tolivet, montsacopa i Ia Garrinada. Tenen gran importincia els saus

mbrcats sobretot et deI diIluns, concorregut per gent de tota Ia co-
marca. (s seu de destacades fires, Ia m6s remarcable 6s Ia de Sant

LIuc. EIs principa)-s monuments s6n: eI temple parroquial dedicat a

Sant Esteve d'estil neoclissic, l'esg16sia de Ia lYlare de D6u del Tu-
!?, patrona de la ciutat de linies del barroc classicista. L'anti-
gor de1 santuari del Tura es remunta aI 872, B.s guarda Ia imatge Do-

miniea de,la vetge brunal I'antic Hospici que presenta una estructu-
ra molt simpre i funcj.onaLf el verr convent de1 carme que LA un

claustre d'estiI renaixentista.
Els indrets de la Font 0loixina i eI Parc Nou, on hi ha eI mu-

seu d'Art fftodern d'0lot, s6n els lrocs m6s tfpics i visitats d'orot.
En les festes de Ia fflare

de D6u deJ- Tura, a1 voltant
del I de setembre, ha tingut
un particular relleu eI tra-
dicional. Ball Pla. TaI com ha

arribat aIs nostres diEs ara
un cercavila format per parB-
IIes de les classes benestants
olotines, vestides d'etiqueta,
que es reunien a la casa de

Ia ciutat i en comitiva, amb

Les autoritats J-ocals, ?cofil-

panyats dels gegants i nans i
una banda de mdsica, es diri-
gien a la plaqa ffiajor.
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SANT AI{IOL DE FINESTRES

Es troba situat a 415 m d'aItitud, a ra dreta de la riera de

Ll6mena. Es centrat per 1'antiga esg16sia de Sant Anio1, esmentada
eI 922. Posteriorment ua ser donada a 1a seu de Girona pe1 comte
lliir6 I I de Besal-6, bisbe de Girona. L'esg16sia actual 6s d'origen
rominicr encara que ha estat molt modificada. De rominic conserva
1'absis, sobrealgat amb construccions posteriors. La torre-campanar
6s espitlLerada. El lLoc pertanyia aI terme deI castell de Finestres
i formi part de Ia baronia de Santa pau.

SERRA DE FIIIESTRES

Es una serra que pertany a la Serralada Transversal Catalana,
de 800-90ts m d'altitud, amb el punt,cul-minant de1 puiE de Finestres
(fozS m.). Enllanga aI ponent amb Ia selra del Corb i a llevant amb

l-a de Rocacorba.

Es un horts teetbnic entre 1es fosses de Santa pau i fiieres a1
nord-est i les valls del Lrdmena i Hostores al sud-oest.

CASTELLFOLLlT DE LA ROCA

- .aEsta situat sobre un espadat (zga m a1t) que cau d'una manera
esPectacular sobre eIs rius FIuvii i Turonell i aI seu cirn 1'esgI6-
sia vella i les cases de1 nucli antj.c formen un conjunt pintoresc,
inaccessible des del cami que vB de llevant, amb una silueta caxdc-

.iter{stica coneguda per tot': eI pa{s. A un costat de Ia cinglera hi ha
Ia plaga Vell-a i a l-'extrem la primitiva parrbquia de Sant Salvador
de Castellf ol_l-it.

El nucli antic 6s completat per tres o quatre carrers estrets
i tortuosos, amb les cases dels extrems construides aI fi1 de I'es-
per6 roc6sn Les cases modernes, amb 1es botigues, fondes i bars,
s'arrengleren aI llarg de Ia carretera que lemunta aI cingle i con-
tinua vers 01ot.

El lloc de CastelLfollit 6s esmentat en els doeuments des de Ia
fi det segle XI i el.II10 apareix ja Ia menci6 a la roca de Castell-
fol1it dins els dominis dels vescomtes de Bas. Aquest primitiu cas-
te11 ha estat identiFicat amb unes lestes de fortales ciites La Torre
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al sud de Ia viLa, dins e1 terme de sant f,'ean les Fonts, i tamb6 Ia
easa forta dita de Ean casteI1s, dins e} nucri de la pobraci6.

La vila veLlar QUB es trobava emmurallada en e1s seus punts
accessibles, sofri diversos avatars a1 11arg dels segles. Despr6s
dels terratrbmoLs deI L428; QUe prictieament destruida, sofr{ Ia re-
vorta deLs remences a Ia segona meitat del segle XU, quan Ia vira i
e1 eastell foren ocupats per les forces remences des del 7462 fins
a 1a fi de 1es lLuites (f+AS), poc abans de la sentlncia de GuadaLu-

P€. A Ia fi de la guerra dels Segadors (feSZ) ies tropes franceses
hi foren derrotades quan pretenj.en recuperar eI castelL. En la gue-

rra de la LIiga d'Augsburg, els francesos ocuparen e1 castelJ., i sBrl-
bla que despr6s eI demoliren.

EdinwplrbuG

Ceilre cultuEls
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Bos6 r jadrre
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SANT JOAN LES FONTS

EI poble de Sant Joan 1es Fonts es troba entre eI F1uvii i 1a
carretera que va de Castellfollit a Ia Ua11 de Bianya. Aquesta pobla-
ci6 que fins fa un parell de segles era un l1oc d'uns tres-cents ha-
bitants, avui dia en tA prop de tres mil, a causa de Ia seva notable
in dust ri alit za c i 6.

SE

958

lard Bernat de lYlilany i Ia

EI monument m6s important
en 1'esgldsia de Sant Jean de

pe1 bisbe de Girona.
L'any 10?9 els seus

6s e1 monestir. El poble va originar-
Fontibus que fou consagrada a I'any

propietaris, els vescomptes

seva esposa 1a van cedir al
de Besa16, Udu-

gonestir de

CASTELLFOI,LIT DE I.A ROCA
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Sant Vfctor de fi1arsella perquE hi flun-

d6s un priorat.
L'esgl6sia actual fou consagrada

e1 lfL?. Disposb de pocs monjos, cinc
als primers segles i nom6s dos a par-
tir de la segona meitat del segle XIV.

EI L424 trenci amb Sant Vfetor i s'uni
amb Sant Pere de Besa16 i el- l5g2 amb

Sant Pere de Camprodon, uni6 que ua

durar fins eI 1835. A. partir del se-
gle XU ja no tenia comunitat i era

una esg16sia parroquiaJ..

Es d'estil- rorninic amb tres
la centraJ. amb la volta apuntada

laterals de quart de cercle.
A l-a porta hi ha un atri tardi, a f igual que

es va construir entre e} L79L i L792. fiiereix menci6

d'e1ls mutilat e1 L725. E1 principal atractiu de \,'
va pica baptismal, rominica, amb relleus. Procedeix
sia una ma jestat rominica, ara eonservada a1 tyluseu

SANTA PAU

La pobl-aci6 gue centra eI municipi, t6 un notabLe interEs his-
.t ,,toric i artistic i constitueix una fita tant peI conjunt arquitectb-
nic de 1a vila com per Ia'bellesa del pai,satge.

La vil-a de Santa Pau t6 dos nuclis ben diferenciats, La Uila
Uella i Ia Uila Nova. Centra la Uila Uell-a eI caste11r l'edifici m6s

antic de La poblaci6, amb la lagana a 1a plaga triangular porticada
dita e1 FiraI dels Bous, magnffic exenple d'arquitectura popular afi-
tiga: eIs axcs dels porxos s6n distints entre si, apuntats o lodons.
Tarnb6 16 la fagana a la plaga 1'escl6sia parroquial de Santa liaria.
La Vila Vel1a era totalment emmurallada formant un recinte quadricu-
lat amb torres de ciefensa a1s angles, s'en conserua una de 1es torres
i algun pany de muralla en bon estat, aixi com diverses cases anti-
gues amb finestres qitiques i renaixentistes.

NAUS,

i l-es
b'ffito^

.'

el campanar que

eIs absis, un

esgl6sia 6s la sB-

d'aquesta esgI6-
Diocesi de Girona.
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QUE ES VENERA

DE SANT MIQUEL

Sigueu nostre capiti
en la guerra contra el vici.
Ensenyeu-nos a lluitar
contra el m6n, oh Sant Maurici!

CapitA valent i fort
d'una gran legi6 romana,
no us f6u por jamai la mort,
ni captAreu gl6ria vana
que enlluerna el cor mundi
i li 6s greu malefici.

Us volia Ddu soldat
que jur6ssiu sa bandera.
Bon soldat en bon combat
no es farA pas mai enrera...

de la creu sempre en seguici.

MaximiA, l'Emperador,
va cridar-vos per la guerra;
prest hi acut vostrq legi6,
que fa tremolar la terra.
El Sant Pare us beneirA,
que en la Fe encar sou novici.

Mn. JOSEP DORCA, Pvre. Any Sdnt de 1950

i ,lustus ut palma florebit. f, Sicut cedrus Libani multiplicdbitur.

OR€MUS
Finnue, qua€sumts, omnipotens Deus: ut sancti Martyris tui Mauritii nos laetificet feStiva
sol6mnibs; ut, cuius sufriigiis nkimur, eius natalitio glorilmur. Per Christum D6minum

nostrum. Hmen.

LLOAN9A DEL

$,tut [tlnttnlfll
EN LA PARROQUIA

DE LA COT (GTRONA)

Per6 se us mana que oferiu,
en la guerra contra els Gaules,
sacrificis al D6u viu...
M6s els d€us pagans s6n faules,
i ning6 els volgu€ adorar
ni oferir cap sacrifici.

- Vostre exErcit arengueui

-Oh soldatq, Legi6 Tebana,
primer morts, que trair D6u!-
La Legi5 €s ben cristiana
i tota ella moriri.,
v5s primer, en cruent suplici.

Aquest poble de La Cot
davant voitre ara es congria.
Us ha estat sempre devot,
defenseu-lo nit i dia.
I en el vostre sant altar
sempre m6s sieuJi propici.

TORNADA

Guard6 nostre, D6u serA
en el dia del Judici.
Ensenyeu-nos a lluitar
contra el m6n, oh Sant Maurici.

.GOIGS DE LA COMARCA OLOTINAT N.c 33 OLOTr IMPREMTTT BONEI -'ro
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EL CASTELL DE SANTA PAU

El castell de Santa Pau 6s enclavat sobre una petita elevacid de

terrenyr encerclat per una beIla i ben conreada p1ana. Tanca 1a val1,
al nordr l'a1ta serra de sant Julii; al NE., els tossals cbnics de pe

dra Aguda i Puig deI lYlarc, eI Croseat i Ies serres de llartinlzi i Gado

mar, que s'uneixen amb La de Sant Julii oel massis muntanyds de Sant
Abdon, les muntanyes de Santa lviargarida i de Fontpobra; i vers a mig-
jorn, s'est6n 1'alterosa serra de Finestres. El riu ser s'origina a

Fontpobra, tenint, a m6s, distints brancals que venen a confluir en

els voltants de Santa Pau, essent eL seu punt de desguis eI trau de

Sal1ent, vers a Llevant. El riu volta gaireb6 1a poblaci6, passant pe

dintre muralles i bioartint-la.
Despr6s d'aquesta breu ressenya geogrifica, entrarem de ole en el

que ha estat e1 casteti- des de1 punt de vista histbric. El castell de

Santa Pau L6 com a

antecedents el cas-

te11 roquer de Fi-
nestres i el 1Ii-
natge Porqueres. A

1a tercera desena

de1 segle X hi ha

constincia d'un 0-

liva que rep del

rei de Franga .1 'a-

lou de trsancta Pa-

cErrr ai- comtat de

Besalri, i d'elL ar-
renca 1a primera

dinastia dels sen-

yors de Santa Pau,

Cap 1a possibilitat true el-s senyors de1 castell de Finestres, desor6s

de fer ccnstruir eI castell cje Santa Pau adoptessin com a prooi. e1

nom locatiu, o cognom, de Santa Pau, preferint-1o a1 de Porqu€rssr

Amb Pong II deu acabar 1a s6rie de castlans de Finestres i comen-

Qar 1a dels senyors i, desor6s, barons de SanLa Pau. EI L22L, s'obser

va Ia signatura d'rrAgnes, domina de Porchar'i"is et Sancta Pacerr, mulle
leshores. de Berenouer de Cervi.).

Recinte emnzurallat de Santa Pou.
(Grdfic del llibre Els casteils medievals de Catalunya, per Mbnreal-De Riquer.)
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Per ajudar a 1es necessitats dels castells de Finestres i Santa
Pau, Ramon Ademar va alienar Der venda el castell de porqueres (125I)
L'ebat de Banyoles en fou eI comprador.

Huguet I de Santa Pau, consta havia atacat homes propis de I'abat
de Banyoles i els havia dut presos a Sant,a Pau. lYlor el tZ7Z, durant
el setge de IYluntesa. EI se-oueix en el cirrec e1 seu germi pong, casat
amb 0rpai d'urtx. El 1285, ambdds esposos tingueren el plaer d'alber
gar en eL castell, el sobirb, Pere ftel Granrr. Fonq III fou un perso-
natge rellevantl intervingu6, aI costat deI rei, en 1'empresa sicilia
R3. EI 1300 f ou expedida 1a carta-pobla de 1a ttCellerarr de Santa -Pau;

aquest fet va atreure molta gent a1 pobler l'afluEncia del oual deter
mini Ia construcci6 de Ia gran plaga porticada i Ia muraLla del- pri-
mer recinte amb les seves torres quadrades.

. PonA III morf eI 1311r i va suceeir-Io el seu fill Hug; m6s cone-
gut per Huguet II. Aquest, prestb homenatge al rei Jaume II, e1 1312.

Cas! amb liarquesar fi11a de PonQ Saguirdia, senyor del- vescomtat de

Canet. Essent vfdua l'esmentada dama [{arouesa, hagu6 Oe vetllar els
interessos familiars, concretament deI seu fiIl primo-obnit, Pong, a-
llunyat aleshores per raons d'una topada amb gent del veguer de Giro-
na(1342). Les q[.iestions entre Pong IV i ets of icials reials foren e-

levades a les Corts de Perpin,vi, eI 1350. Consta que Pere reI Cerimo-
niSstt, en contra de 1es pretensions del veeuer, havia ratificat per a

Pong eI castell de Finestres, arnb e1s drels corresponents. Tamb6 fi
concedi eI castell de Cil1er, amb diverses viles de Sardenya i cjonant

Li 1a eapitania general de 1'fnsuIa. La projecci6 histbrica dels San-

ta Fau decantava vers 1a Plediterrlnia.
Pel setembre de1 1351., sortf de Catalunya 1'esto1 comrrost de 24

c.r;'ri*;t
galeres, de1 qual n'era'Ponq IU de Santa Pau; tres 'oaleres m6s s'ha-

' '' ^ a Valbncia. Es produf un€ cruel i IIarga batalla a iesv].en d areo]-r

llunyanes aig[jes del mar de wlirmarai un front apleoava estols cata-
lans, venecians i qrecs(68 oaleres) i 1'altre una ampla ouarnicid
(65 galeres) integrada o.er genovesos; acabi Ia batalla amb una dubto-
.sa i dificil vietlria dels aliats. Pone de Santa Pau resulti ferit
greument, i rnoria poc despr6s a Constantinoble( f ebrer del 1352 ) . f!o-

m6s deu de Ies galeres catalanes pogueren tornar a Catalunya, sota

1es ordres de1 vice-aLmirall Descoll i de llorei i Finestres. Per cert

-que La galera que duia les desoulles del desafortunat Santa Pau va

33
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/ {.!tt arc dc tttig pttrtt ltn,tlercl !'utte.s:ttl fttti del .ustell..../...
el 1446, amb lYiarti Guerau de CruiIles. Es oroduiren alguns embolics
familiars i en resultA que 1a baronia fou assignada a Joana,1a me-

nor de les fiIles d'Hug Ademar I i Beatriu de Ribe1les. Perd, e1

1445, eI jutqe de l-a crjria reial de Besalrj donb possessi6 dels cas-

telIs de Finestres i Santa Pau a Jaume CadeI11 DrocUrador de Joana;

ballaven en 1'afer crEdits no ventilats. Joana fou esposa de Beren-

euer d'oms.

tl capdill temenca Francesc de Verntallat es trobava a Santa Pau

eI 1462. El 1473, el rei ordenava que es don6s Dossessi6 del castell
de Finestres a GuiLlem d'0ms, e1 qual havia estat concuerit pels re-
mences del- rei i hi senyore.javen Verntallat i Pere Joan SaLa. Gui-
11em d'0ms inlenti canviar els lfmits dels castells de Santa Dau i
Finesires, ocuoant -eran oart de1 terme d'Aner. EI casiell de Santa

Pau f ou escalat i pres oels remences, el l-486. Encala, tf ilossbn 0msrt,

fou condult lIigat vers el castell de Finestresr Ber taL que els11i-
ur6s aouesta fortalesa. Intercedf en aouests afers, ferranrreL Cati-
lictrr €XFressant als jurats de Girona una forta repulsa. La senyoria

dels Oms Drossegui aurant rnolts anys.

E1 L69Ar 1es tropes franceses Do-

saren guarnicid aI castel1, on esti-
gueren durant alQuns mesos. EI'mateix

anyr els espanyols recobraren el cas-

tel-1 i, aleshores, el bard de Bru fdu

Les annes dels Santa Pau:
foixot d'orgent i de gules de
srt peces (cscut emprot al
final del sesle XIX).

.../...
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volar part.deL castellr d?ixant-1o inhabitable. Antoni IU d'0ms f6u
reedifj-car eI easte1l, i aixb Li cosil 2000 liiures.

EI 1969, deixb d'oeupar el- casal una eomunitat de monges domini-
ques de I'Anunciata.

Arquitectbnicament podem dir que eI castell dels Barons de Santa

Pau 6s un edifici grandi6s, notant-se en 1a seva construccid dues ts-

poques ben diferenctades. La part inferior, fins a ran de1 segon pis
tota el-l-a de pedra, f ou comengada en el segle XI I I. La part superior
6s molt m6s moderna.

La pLanta de 1'edifici 6s quadradap i en un dels angles s'aixeca
una ampla torre, tamb6 quadrada. En 1a part de 1'edifici m6s ben con

servatr QUe 6s eL que ddna cara a f interior de 1a vila, s'obren +le

-oants f inestrals gbtics. La porta d'entrada 6s a 1'an91e del eostat
de Ia torte i esti gUardada per aquesta. A 1'entrar es troba un gran

diSs pati quadrat des d'on arrenca una amola i ben tragada escala
d'un so1 tram, i oue porta al primer pis.

A 1a olanta baixa de 1a torre 6s ubicada 1a canella de Sant An-

toni, renovada e1 .1766. S'hi conserva una preciosa joia consistent
en un sarcbfag o ossari d'alabastre empotrat en Ia oaret, dalt e1 co

5!=g!!E!!=gE=!g*IggI

El poblat de Sant Iscle de Colltort 6s un agregat, de cases es-

campades, situat a ? quilbmetres i aI nord dei .cap .de1 seu municipir.
1'ajuntament de Sant Feliu de Pa11ero1s; conserva ruines deL castell
de Colltort. La parrbouia i 1a vall de Sant Iscle, aixf com el cas-

te11, comoareixen ja esmentats en el testament del ttTallaferrott(Ber-

nat I de Besald), de 1'any 1020.

En aquesta primera Epoca 6s ben fregljent de trobar en una matei-

xa mencid testamental eI eastell de Colltort junt amb el nom del cas

te11 de Finestresi aixb no 6s pas eslrany atbs que foren castells

veins. En 1a vendar l'any 1028, de f'alou de Sa Cot -a1tre indret
proDer-, a I'abat de Besalr-i, s'expressa com ei lfmit, e1 ilcastro Que

dicunt Co11o tortorr.
De 1'any 1054 6s un conveni entre e1 comte Ramon Eerenouer I de

Earcel-ona i e1 comte GuiIlem II de BesalJ, on s'hi diu que Guillem

tornava ai comte barceloni 1'escriotura de cessiS del castell de Fi-



nestres i del rfCastro Coltorttt. Caldria penetrar aquf que siqnifica-
ven aquells moments pel comte de Barcelona, ja eue malgrat els seus
bxits contra els sarrains, sembla ser que eI desprestigi de Ia seva
autoritat era ben notori en aouest per{ode. Dos o tres anys m6s tard
Ramon Berenguer Ir havia superat totes Ies dificultats i el seu pres
tigi atenyia una altura inigualada pels seus antecessors. La documen
taci6 sobre el castell de CoIltort denota que eL comte de Besalfi r€-
conepu15 e1 comte de Barcelonarrsenioris meirr, el 105?e amb motiu del
casament d'Artal de Pallars i de LIdcia. Guillem de BesaIrj, concer:
tant 1'amistat amb e1 comte barcelon{, doni en garantia eI castell
de ColLtortr amb 1a seva castlaniar lliurant-Io aI bisbe Guillem de

Vic.
A principis deL segle XIII,1a senyoria de 1a casa d'Hosto1es La

possessi6 dels dominis del castell de CoIltort, i, ben entrat el se-
gle xrv, entri a formar part del oatrimoni reial: er r3ss, e1 rei
Pere Itel Cerimoni6srtpromet6 i juri, Der eIl i successors, no donar,
vendre, oermutar ni alienar de 1a Corona el casteLl de Co1ltort,

Un document del 1341 al.1udeix a un individu de 7a oarrbeuia de

1es Encies com a home propi deI t'Castrum de CoIIetorto, Jal1is 0sto-
lesioll .

Els rsmences de Verntallat ocuparen el castell durant el temos

cie 1a querra de 1a Generalitat contra Joan II. El matej.x anv{r472),
Anna, esposa de Guillem c'0ms, ba16 de santa Pau, va conceoir privi-
legis als habitants derrsantiscl-e de Colltorttr.

L'any 16981 Sant Iscle, com a vila de Sant Feliu de Pallero1s i
el 11oc de 5.fliqueI de Pineda, eren de Ia batllia reial d'HostoIes.

Avui, si 1a boira no ho imDedeix, des de 1a col-lada de Pedres

Llargues(AaO m) i a ponent del volci de Fontpobra, veurem destacar
dalt d'un cimal de l-a serra divisbria de 1es conques del Fluvii i
del Terr les migrades ruines d'aquest caste1l. Des d'aqu{ oot enfi-
l-ar-se rrer erenys abruntes el cim enasprat de Co11tort. ocupat per

Ies: ruines de1 castell de1 oropi nom, de1 qual en eueden tan sols
trossejats murs i restes de fonaments entre 1es sortides Denyes.
.aL espec:.ar srtuacid e] faria inexDuqnable i de diffcil accbs. EI seu

recinte tenia d'6sser molt reduit, donada 1a poca caoacitat de perf-
metre de qub disposa dins dels seus aspres enaspralls. Era un veri-
table castell roou€r.., Pot baixar-se pe1 cantd ooosat per a trobar
eL cami en l-a collada de Cotltcrt.
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El past panorama que d.omini el castell de Finestres corprin I'dnim excursionista
que aprecia, des del lloc d.el costell, el santuari-de Santa Maria.
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Del castell de Finestres, nom6s resten comDtats murs en ruines,
ia cisterna i els fonaments d'a.ltres construccions. La notfcia docu-
mental m6s antiga que hom ha trobat 6s 1'acta de consaqracid de Ia
seva capefla, de l'any 947.

Fou edificat a 960 metres C'altura i a un quart d'hora deI santu-
ari. Des d'aqui dalt s'observa, davant nost,re, e1 ount culminant cl 'a-
questa serrar la testa erigada deI Puig Sallanga(f0SA m); queden, a

baixr les valls de Llbmana i del Ser, i el pla de Santa Pau. Destaca,

tamb6, l-a cresta rojenca de Sant lu1ii.
Tots els pobi-es que formen 1a rodalia de Sant Aniole amb el vei-

nat de Ies [iedes, eren del senyoriu i de-] terme del castell de Fines-
tres.

L'esg15sia de Santa lvlaria de f i-
nestres 6s bastida quasi sota les res-
tes deI castel1, enlairat 80 metres

m6s amunt; va sofrir els efectes sfs-
mics dels terratrimols de 1427 i L428.

AI - c.ostat - del pollegd de Finestres que
enlairi. el_ castell, ioman aquesta aitra
elevacid..Sembla que no es iora de lloc
de .pub.Iicar-ne l'estampa, puix que hom
troDa documentactd sobre dos castells de
Fines-tres, _mentre que no hi ha seguretat
absoluta d'on era situat et segon "castell.
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Sqqt AnioI de finestres-Can Tii-Font pobra-
V o-1 c i d e_ S.aIr t a I ar o ariS a_-.S an t li i qu eL 1 a C o t-
Laqed.a_-d'en JgrdI.

a' Comencem a caminar on i-a carretera s'aca-
va i en segueix un cami empedrat que por-
ta al centra del nucli habitat. Ben se-
_ouit trenquem, a mi dreta, describint un
tomb a 1a falda de1 turd per introduir-
nos dins 1a val.L deI riu L.l-bmana.

[.iasia al costat esquerre del camf. Bona
vista deI puig de Finestres(1OZf m) i de
1'ermita de Santa liaria de Finestres. Se-
quim per la banda esquerra de Ia vall del
riu L-l-bmana.

3g

Sant Aniol
m. Sant Aniol
de Finestres:
E.P.1 construcci6
IOmantca
(295,6016'27" -
42005'30").
foto: Vista exte-
rior de t'esgl6sia
des de Uevant
(foto J oan Tousl
anys 1950).

aIqa, a1tfvolr. un tu16(66?, m). No. massa
1a Taiada, an hi sobresurt un roure im-
agafar un cami a ma dreta eue sembla en
eonreats.

, Der sobre un oontet de fusta, est,ret
para1.1e1 e1 curs ascendent del. riu.

g'

13' Davant i a I'esquerla, s
11uny, veiem 1a masia de
ponent. Ara, perb, caldri
dinsar-se cap a uns camns

Trasoassem eI riu Llbmana
oerb ben seeur. Seguirn en

Trasr: assem e1 11it d 'un barranc. E1

arxb ens fa nensar oue fos un antic
.?Bifurcacio. Seguim e1 corriol de 1a

f onsat en e] ca-l-1 i amb l es voreres
ara, en sentit molt m5s ascendent.

15'

IB.

20'

Ens aI-lunyem de1 riu, tot seguint el matej.x carnf, i oue mene a
una rnasia.

La Fa.j a. [i asia on actualment s'hi quarda bestiar. Agafem un ca,nf,
mig eonfIs, oue ens fla avancar de forma ascendent. Ben seguit s'a
c-1 areix e1 trajecte. Avancen, planerament, une bona estona sota
1'ombra d'un bosc d'al-zines.

E1 camf esdev6 corrioL, sempre molt ombrfvol i F.ressat.. Sobta 1'a
bundor de l-es cireres d'arbog o de oastor, gue treoitoem imoassi-
bL ement.

38'

34'

37'

45

corriol sovint 6s emoedrat,
camf de bast.

banda dreta. Sota eL bosc, en
verdes p er 1a rnol sa, avanc em,

Seocna bifurcacid. Igualment, seeuim a 1a dreta Der a continuar
el sentit ascendent que ja hem emprSs.

Roca a I'esouerra del carnf. Per moments, aouest, es fa m6s i mds
embrossat. Descriu fortes i curtes ziga-zaques; aixb ens fa quan-
yar altura si be, oricticament, no ens movem en Dlanta.



56' 40Traspassem un barranquet, sempre sota L'ombra det bosc. Tre-
pitgem sobre una catifa d'eura. L'erft3ol -lililcea dioica de
tiges llenyoses, enFiJ-adj.sses i espinoses- segueix esearrint-
xant-nos. A1 davant, amb unes tisores es procura fer menvs De-
n6s el fet d'avanear per aquest indret.

th 03'unes roquesr QUe s'han desprbs d'una petita cinglera que ens
queda sobre mateix nostre, irromDen e1 camf. Amb habilitat sal
vem 1'obstacle.

th 11'Un banc natural a 1a vora dreta del cam{. No oodem aturar-nos.

th 76'Tenim 1a impressid de trobar-nos dalt del tur5. Efectivament
hi somr encara qub 1a verdissa ens impideix 1a visibilitat.

th 1B' Alguns corriols ens surten al pas. EI bosc s'ha eselarissat.
Davant el dubter avancem dreturerament. AI cap de poc passem
sobre un roca11fs, ja en sentit descendent.

th 2L'Ens trobem en el Llit del riu LLbmana. L'aigua, ara escassa,
ha .moldejat 1a roca dins 1'encaixament, forroant curioses i
amples formes arrodonides. Fem una parada de descans de 10 min

th 3-L' Seguim, a voluntat, segons- Ilit mateix deI riu.
e1 curs ascendent de 1'aioua, oe1

th 35' Ens en sortim, deixant aquest
1'aItra banda deI riu arrenca

a 1'esouerra. Fixem-nos que a
el camf que mena a les Fi edes.

l_h

th 3?' Tornem a traspassar e1 riu, deixant-1o, ara, a1 costat dret.
El eamf es fa pujador. Ens trobem en -una zona de tal-a d'arbres

4!' Apareix davant nostre un seguit d'esplanades. Hom pot arribar
aoui en Jeen. La difereneiacid de tonalitats verdoses i groouen-

ques dels arbres 6s ben manifestal eI paisatge 6s excepcional.
Anem traspassant aquestes planes, que serveixen de pasturatge
peI bestiar, en direceid nord. Resta un xic enlairada, a 1a
nostra esquerra, I'ediFicacis d'una masia d" protrorcions con-
siderables.

54'Deixem el-s camps. Arribem a un magatzem on hom hi guarda el
tractor. Davant d'aquest, eI curs de .l-a riera de 1a Fosca. Ara
deixem el cami que seguia paral.lelament el seu curs i que ens
portaria aI Grau. Cal seguir un altre camf-sista que surt aI
costat mateix de1 ma-oatzem, i que avanea per 1a riba dreta del
torrent de ['latabous. De fet, aquf mat,eix, en 1a conflubncia
dels dos torrents esmentats 6s on eomenca a aoafar nom eI riu
Llbman a.

2h 02' Passem a 1'altra banda deI torrent de lviatabous. La pista seoue
ix ascendent.

2h 13' La pista continua, implacablement rectil{nia i pujadora, ara
sobre un roca.Ilfs.

th



1'esquerra i, tot seguit, arr,ibem a un c.oIl.

a 1'esquerra de1 cami. Davant nostre, a baix, impres
elegincia del criter obert de Can Tii. A1 fons, la
de la serra de1 corb. Realitzem una segona parada de
de 10 minuts.

4l2h 23'

2h 24'

2h 34'

2h 39'

2h 4L'

2h 42'

2h 47'

2h 50'

Revol a

^ -.\Lan l]-a;
. -asfona I

silu eta
desc an s,

Reprenem 1a marxa, ara donant el tomb a 1a dreta der volc}.
Ben seguit, apareix a 1'esouerra, eI cami que merra a ra matei
xa esplanada que tapa 1a boca cjer crlter; Ei desestimem. Des
d'aquest punt observem, a l'horitzb, 1es crestes inconfusibLe
del Puigsacalm i de1 Far.

Describim un revol a la dreta, deixant a sota i ar costat dre
un talL seecionat de terreny oue ens mostra, vivament, r'ori-
gen volcinic del subsbl.

co11 de Font Pobra. Iniciem e1 descens. Ben seguit, er nostre
camf fa cap a un altre de travesser. seguim cap a L'esquBFlo1
en sentit descendent. sovint sentirem els trets dels caEadors
que es dediquen a 1a cacexa del porc senglar.

A1 faldar de 1a banda dreta es veuen, encara, els fonaments
de la masia de Can Barnadella.

Impressiona e1 taltis negre, al marge esquerre del cam{.

La Font Pobral aI costat dret del camf, fent una curta marra-
da. Hi raja un do11 cj'aieua ben considerable. L'aioua, fresca

Gtxa. 249
Santa Marearida
la Cor: m]Santa pau.
Cp.;. construcci6
romantca
(295,6013'46" -
4 2o08',40").
lotos: (a dah) Vista
exterior de I'edifici des
del sud-oest
(setembre I 978);
la baix) Aspecte de
I'exterior de I'esgl6sia.
amb la capcalera
(setembre i97g).



i bona, arrastra tamb6 qranets de sorra volcinica
observar quan l'aigua 6s asserenada. Sobre eL broc

12

que hom pot
, uha pe-

3h 00

3h 05

3h Bg'

3h 13

3h 17

3h 18'

dra esculpida de 1a lviare de D6u, diu:frReine dels mhrtirs,
pregueu per nosaltresrt. Fem una tercera parada, de 10 minuts.

Reprenem er camf. veiem, aL fonsr ra vila comtal de santa pau

Despr6s d'un primer reuol a Ia dreta, en vEr ara, un segon a
1'esquerra. Hi destaca en aquest una gradera naturar de pe-
dra volclnica.

Bifurcacid cap a 1'esquerra. La desestimem i seguim per ma-
teix camf.

Primera vista de Sant lYliqueJ- Sacot o Ia Cot.

Can Bassols. La masia, amb les s,eves pallissesl queda enfon-
sada al costat esquerre del camf.

Can C.asot; ara, a 1a banda dreta del cam{.
-,

Trencall a mi dretar eue seguim per a dirigir-nos cap e1 vo1-
ci de Santa liaroarida.

fn una cruilla deixem els senyals deI GR-z i aoafem el camf
de 1'esquerra.

Som dalt eI llavi del crlter(0eZ m). Aquest tA un perfmetre
de 2000 metres. fniciem un ciescens tortuds per un caminoj- des
dibuixat cap a 1a dreta.

fns trobem a1 pla de dins eI criter. Al mier sororbn f isso-
lament d'una capella rominica dedicada a Santa Prarqarida i
que ha donat nom aI volc). L'elament m6s earacterfstic d'a-
questa construcci6 6s 1'absis. Realitzem 1a quarta i darrera
parada de descans, tamb6, de J!_@ts.

., ]

Iniciem e1 camf de retorn, peI mateix l1oc on hem passat.

Reprenem el camf que portavem quan 1'hem deixat; seguim,
doncs, cap a 1a dreta. fns acomDanyen eIs senyals del GR-2.

Creuem un altre camf, en florma d'ics o xeix ben visibie, i
entrem en un lloc ombr{vol Der 1'emplacament d'uns roures i
d'unes blades.

Fem cap a un altre camf, en p1e revol d'aquest. Auancem en

direcci6 a 1'ermita de Sant l'iiquel 1a Cot, que diviseml BrB
ja, m6s propera.

Visiri deI Croscat, amb 1a seva cresta punxeguda caracterfsti-
coo Fou eI darrer volci en apagar-se, fa ja 110 000 anys, Som

al pla de Ia Cot. Deixem el cam{, i seguim cap a I'esquerra
de forma oujadora.

3h 2I'

3h 23'

3h 3L'

JN J5

3h 45'

4h 00'

4h 05'

Ah a5'

4h a7'



4h 15'

4h t6'

4h 18'

4h 26'

ah 30'

4h 33'

-^ a4n Jt

Ah 39'
4h 45'

4h 50'
4h 52'

4h 54'
4h 5'l'

5h 00'

5h 07'

Esgl6sia de Sant Miquel 1a Cot. Ensulsiada
fectes dels terratrbmols dels anys I4Z7 i
da posteriorment. L'agregat de Sant liiquel
municipi de Santa Pau. Fem una parada molt
mf pujador, on es fan visib.Les 1es marques

Sant Miquel
la Cot; m. Santa Pau;
E.P. (ZgS, 6013'10" -

42008'20").
foto: Aspecte de

I'exterior de I'esgl6sia
des del sud-oest

(uliol I 970).

recentment en aquest indret una

En un revol, deixem
el .canr{, no pas els
senyals, per avanear
dreturerament, tot
passant per sota d'un
filferro. Poc despr6s
ens Dosem dins eI cell
d'un caminoi oue es
transforma en un cor-
riol baixador. S'ob-
serven e1s senyals
d'haver-se efectuat

El corriol esdev6

Arribem a un camf,
ien a m: dreta uns

{3
totalment pels e-

L428, fou reedifica
l-a Cot pertany al
breu. Seguim eI ca
del GR-z.

m6s ombr{vol

Drova ci e trial o cl e motocros.

i, tamb6, relliscds.

oue sequim cap a 1'esouerra. Ben aviat res
camps conreats.

Baixem per un talris, a1 costat dret del- cami; i seouim momen-
tlniament per 1a vora d'un camp de pasturatee fins arribar,
peI darrere de la casa, a Can Prat, casa amb carreus de pedra
i arcades interessants. Situats davant 1'esplanada de 1a masi
seguim cap a 1a dreta, on Brecisament es troben eLs safareicrs
Preeiosa vista de 1a serra del Corb. .

Can Casalsl a I'esquerra del cami. Aouest, gira un recte a fa
dreta.
Deixem el cam{. Seguimrper un altrer c?p a 1'esouerra. Segui-
dament, e1 tornem a deixar per avangar en 1a mateixa dir,eecid.
Estem cercant Ia millor entrada que ens fagi penetrar dins la
faoeda d'en Jordi.
Arribem a una cesa. Li donem tot el tomb, restant a 1'esouerr
Bifurcaci6. Cap a 1a dreta. Ben aviat arribem a 1a masia de 1

Vilh. Els seus ocupants es dediquen a 1a cria de bestiar avi-
cola. Sorprbn 1a quantitat de tranotxes exoosades.

El PorteIl; a I'escjuerra de1 camf . Davant, el- Puig Jordi.
Fem cap a un altre cari',{. 5om a 1a masia d'en Jordi.

,aBifurcacio. Seguim cap a 1a dreta. Arrjbem a Can Pa11eu.

Per un ccrriol entrem a 1a faceda d'en lordi. Hom no oodia
imaginar-se una bellesa tan qran. Sobren 1es paraules ...
Deixem, a 1a dreta, un portal barrat oer una cadena.

Seoons eIs senyals som en e1 centre de 1a faoeda. Aoui fineix
tebricament 1a cursa. EIs inteorant,s de 1a ruta +.uristica ens
reben en aquest 11oc. Sorn a 15 min. escassos de 1a carretera'
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TRAUESSA QUESTIONAflI

1) Uns terratrbmols mo.Lt importants sarsejaren aquesta comarca en
dos anys consecutius. A quins anys ens referim?

1 1627 i 1528
x 1872 i l_873
2 L427 i L428

2) Quin 6s el nom del coLl que separa la serra del Corb de l-a ser-
ra de Finestres?

I TiA
X Colltort
2 Font Pobra

3) Qui va 6sser eI creador de 1'escola pictbrica d'01ot?

': X lvlas i Fondevila
2 Joaquim Vayreda

4) Quin 6s 1'origen 'geolbgic ce Ia serra de Finestres?."'

1 Un horts tectbnic
X Una erupcid vol-cinica
2 Un antirLinal

-\5) A ouin riu va a f er cap l-'aieua de l"a Font Pobra

6) De'ouin tipus arouitect,bnic 6s I'esgl6sia on s'hi guarda Ia
imatge bruna de 1a lvlare de D.6u de1 Tura?

I Barxoc elassicista
X Neoclbssic funcional
2 Renaixentrsta

7) 0uina 6s 1a constitucid mineralbgica deLs basaLts olotins?

1 plagioclasses i pirocsens amb olivf
X Barreja de silicats i carbonat ciLcic
2 Quars, ortosa i biotita
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8) sant rscle de cotrtort 6s un agregat prop del quar resten Les

ruines del castell de Colltort. A quin munieipi pertany aquest
ag reg at?

I Sant FeLiu de PalLeroLs
X Sant Anio1 de Finestres
2 Sant lviiquel La Cotro Sacot

e) 0n es troba,
procedent de

actualment,1a imatge
Sant Joan Les Fonts?

lYluseu Diocesi de Gi
Ua 6sser destrufda
tluseu Episcopal de

rominica del Sant Crist

,1
x
2

rona
en temps de Ia
Vic

guerra civil

10 ) Per que es caracteritzen Ies fulles del faio?

X Per La forma }obul add del seu 'perfil
2 Per La seva petitesa i forma punxeguda

11) Quin 6s eI comte que lluiti en una cruel batalla a Ies llunya-
nes aiqlies de 1a mar de Plirmara', i que a resultes de les feri-
des moria a Constantinobl-e?

I PonA IU
X Huguet I I
2 PonA III

L2) Suin any es va donar l-a carta pobIa, anomenada rrcelleratr, a 1a
vila comtal de Santa Pau?

x 1230
2 1300

13) A quin tipus de volcE correspon eI de

Compost per m6s d'un c
De ferradura

Can Tia?

rlterI
x
2 Central o simb'"ric

? ,1. . . aJ-r servl O lnsp].raclo

f,acint Uerdaguer
Josep Vieenq Foix
Joan fl1aragaI1

I
X

2

14) A quin poeta Ia f ageda d'en Sorcil?
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