Xarxa de Senders de Mieres
Una de les finalitats de l’Associació d’Amics de la Serra de Finestres i de l’entorn de Mieres, entitat sense ànim de lucre, és la preservació i la
recuperació del patrimoni natural de la serra de Finestres. I dins d’aquest patrimoni està inclosa la xarxa de camins i senders, que ha estat
utilitzada pels habitants de la zona per desplaçar-se habitualment.
Cal recuperar i conservar aquests camins i senders que en els darrers anys s’han anat perdent degut a l’abandonament progressiu de les
activitats ramaderes i bosquetanes. Aquestes activitats tradicionals, que originaren l’entramat de camins que trobem en el nostre entorn, han
cedit pas i protagonisme a l’excursionisme, l’esport i el gaudir de la natura (en totes les seves facetes), que actualment són, majoritàriament, els
incentius que motiven a les persones per anar a un espai natural. En general, a part de l’esport, se cerca a la natura uns valors culturals i
estètics com el silenci, la quietud i la contemplació tranquil·la del paisatge.
Per tant, degut a aquesta demanda social de lleure al medi rural i natural, els camins tornen a ser necessaris, es tornen a utilitzar. Cal recordar
que la pràctica de l’excursionisme a casa nostra té més d’un segle d’història. I no es redueix el tema a una simple pràctica d’esport o d’ocupació
del temps lliure de què disposa una persona. Hi ha un factor econòmic que està vinculat a aquesta necessitat de disposar d’una bona xarxa de
camins. Restaurants, hostals, botigues de queviures i cases de turisme rural, entre d’altres, es beneficien d’aquest modisme de retorn a la
natura.
Mieres disposa de set cases de turisme rural, d’una casa de colònies i de tres centres productors de menjar i d’agricultura ecològica. Poder
oferir a aquestes empreses una bona xarxa de senders, tal com ja s’ha fet en altres zones del nostre país i principalment d’Europa, és ajudar a
diversificar la seva oferta, cosa que, de ben segur, serà ben acollida sobretot en aquests anys de crisi econòmica. Cal remarcar que un bon
nombre de llars familiars participen, parcial o totalment, de les activitats del sector del turisme rural al nostre poble.
Podríem dir, doncs, que aquests camins rurals, siguin camins de bast o de ferradura, senders o corriols, són necessaris per poder desenvolupar
la demanda social en l’àmbit del lleure i del turisme en el medi rural i natural. Demanda que no para de créixer, tal i com demostra l’augment
progressiu de xarxes de senders arreu del nostre país. Un bon exemple proper és la Xarxa de Senders d’Itinerannia, promoguda i coordinada
conjuntament pels Consells Comarcals de la Garrotxa, del Ripollès i de l’Alt Empordà. La Xarxa de Senders de Mieres enllaça diverses vegades
amb la d’Itinerannia, fet que potencia la utilització de la nostra xarxa.
Una descripció detallada dels recorreguts (es descriuen uns 62 km) i una senyalització sobre el terreny servirà d’ajuda a les persones que
utilitzin la xarxa de senders. Per això l’Associació dels Amics de la Serra de Finestres ha col·locat, en un principi, 140 rètols per l’entorn de
Mieres, bàsicament cap a la zona de la serra de Finestres.

Els camins rurals tradicionals són un patrimoni cultural i històric dels municipis, que cal conservar i recuperar, i esdevenen, a través del
senderisme i del turisme rural, un recurs econòmic respectuós amb la natura. Per garantir l’accessibilitat d’aquests camins cal fer-hi treballs de
conservació i de restauració. Sense la implicació ferma i seriosa de les administracions local i comarcal serà difícil dur a terme aquestes tasques
de manteniment, per més dedicació i bona voluntat que hi posin les entitats sense ànim de lucre.
Seria una llàstima deixar perdre aquest patrimoni cultural que ens han llegat els nostres avantpassats, ple d’històries i de vivències que encara
avui dia reviu amb nostàlgia la gent gran de Mieres.

Resum dels Itineraris
Itinerari núm. 1
Mieres - El Sitjar - Camí de les Marrades - Oratori del Puig - Ermita del Freixe - Oratori del Puig - Camí de les Marrades - El Sitjar Mieres
Aquest itinerari surt de davant de l’Ajuntament de Mieres i passa pel camí més tradicional per pujar a la serra de Finestres i per anar a l’ermita
del Freixe, sobretot el dia de l’aplec. És interessant el tram d’ascensió a la serra, anomenat camí de les Marrades, per les llaçades que fa el
traçat, per tal que poguessin passar-hi sense dificultats els animals carregats amb els sarrions plens de carbó.

Itinerari núm. 2
Mieres-Font de Can Salavia-Ermita del Freixe-Font de Can Salavia-Mieres
Itinerari que també comença en el nucli urbà de Mieres i que puja també a la serra de Finestres per un camí molt directe, que guanya desnivell
ràpidament i pel qual no podien passar els animals d’abast. D’aquest recorregut cal destacar la font de Can Salavia i les restes del molí de Can
Salavia.

Itinerari núm. 3
Font de Can Salavia - Font Ricard - Ermita del Freixe- Font Ricard - Font de Can Salavia

Un altre camí usat per baixar el carbó de la serra de Finestres era el que passava per la casa de Font Ricard. És un bonic camí de matxo que
enllaça el veïnat de Ruïtlles amb l’ermita del Freixe.

Itinerari núm. 4
Ermita del Freixe - Font del Freixe- Font de Ca l’Espardenya - Clot Mal- Camí Ral - Font del Freixe - Ermita del Freixe

Aquest itinerari circular és un passeig molt agradable per les obagues de Clot Mal, el torrent que drena els caients ponentins de l’ermita del
Freixe. Es camina pel mig de dues boixedes, es creua dues vegades Clot Mal i es pot beure aigua de l’arranjada font de Ca l’Espardenya que
raja tot l’any.

Itinerari núm. 5
Mieres - Casica de l'Obrador - Collet de la Devesa - Pla de Pallers de Baix - Pla de Pallers de Dalt - Coll de la Palomera - Santuari de
Finestres - Coll de la Palomera - Pla de Pallers de Dalt - Pla de Pallers de Baix - Collet de la Devesa - Casica de l'Obrador - Mieres

Una tradició arrelada a Mieres era anar a l’aplec del santuari de Finestres. Avui en dia, majoritàriament, la gent utilitza el cotxe per assistir a
l’aplec, però calia recuperar l’alternativa per anar-hi a peu. Fer el camí és anar passant per tot un reguitzell de topònims, cosa que ens indica
que era molt utilitzat. Cal destacar el pas per la Lleixa (sense cap dificultat), per poder creuar la paret vertical que es desploma del santuari.

Itinerari núm. 6
Pla de Pallers de Baix - Feixes de Burroig - Iera de Reis - Coll de la Palomera - Iera de Reis - Feixes de Burroig - Pla de Pallers de Baix

És una variant per pujar al santuari de Finestres des de mig camí de l’itinerari núm. 5. També és interessant la diversitat de vegetació que
trobarem al llarg del camí.

Itinerari núm. 7
Raspat-Faig Rodó-Puigsallança-Raspat

Aquesta caminada és circular i permet assolir el Puigsallança, la cota més alta de la serra de Finestres. Cal destacar les bones panoràmiques
que es tenen des de dalt del cim. Bona part del camí es fa per fageda, més fresca que l’alzinar, cosa que permet caminar-hi en qualsevol època
de l’any.
Itinerari núm. 8
Coll de la Palomera - Pedres dels Mocadors - Collet de Pedres Picades - Oratori del Puig - Collet de Pedres Picades - Pedres dels
Mocadors - Coll de la Palomera

Amb un desnivell insignificant, aquest recorregut ens enllaça els itineraris del sector del santuari de Finestres amb els de la zona de l’ermita del
Freixe. A part paga la pena de passar pel curiós enllosat conegut com les pedres dels Mocadors.

Itinerari núm. 9
Iera de Reis - Clascar - Oratori de Finestres - Santuari de Finestres - Oratori de Finestres - Clascar - Iera de Reis

Aquest curt trajecte es presenta com a alternativa a l’itinerari núm. 5 per pujar al santuari de Finestres. Situats al costat de l’oratori de Finestres,
un cop guanyat el caire de la serra, es passa per un tram interessant, tant sigui per les vistes, com per la vegetació que acompanya el camí.

Novembre 2012

Amics de la serra de Finestres i de l’entorn de Mieres

