
Puigsallança – Serra de Finestres – La Garrotxa 
 
Data: Dimarts 04 de desembre de 2018 
  
Participants (3): Joan Gassol, Josep Mariné i Toni Coll. 
  
Ascensions: Puigsallança (1027m.) 
 
Distància: Recorregut circular de 14,6 quilòmetres. 
Desnivell: net: 544m. Acumulat+: 768m.  
Temps: Efectiu 04:50 hores. Total 06 hores. 
  
Aproximació i Descripció: A tres quarts de set del matí sortim de casa. Anem 

per Vilafranca, Igualada, Manresa,Vic i Olot, on entrem en el Parc Natural de la 

Zona Volcànica de la Garrotxa i finalment a les 09:15h. arribem al Conjunt 

Medieval de Santa Pau (483m.). Aparquem el cotxe al carrer del Mirador i a les 

09:30h. iniciem l’excursió. Seguim el bonic caminoi que baixa fins la llera del 

torrent de Pujolars, tributari del riu Ser, creuem el pont de fusta i ascendim per 

les escales d’accés a la Vila Vella. Passem a frec del Castell S.XIII-XIV, creuem 

la Plaça Major o Firal dels Bous, presidida per l’Església de Santa Maria S.XV. i 

sortim pel Portal de Sant Antoni, corresponent a l`època de residencia dels 

barons i del emmurallament del recinte. 

 
Plaça Major de Santa Pau 

 
Casa del Cargol 

 

Baixem per les escales sota el cementiri, seguim els senyals grocs, anem 

direcció Sud per la pista del Collet de Can Gordi, deixem Can Polier a mà 

esquerra i després Malitrau a mà dreta i a les 10:00h. passem el Collet (517m.). 

Més tard passem Ginebreda, el camí serva trossos empedrats, a les 10:30h. 

deixem enrere la casa del Cargol i deu minuts desprès pugem a frec de l’era 

enllosada del Cobert i Corral de la Coma.  

A  tres quarts d’onze ens deturem per fer un mos. A les 11:00h. continuem 

directe cap el Sud, cap a la font i el Sot de la Salgueda (610m.). Aviat entrem 

en una densa fageda de branques quasi nues, amb el pendent encatifat de 

molsut fullam veig tornassolat. L’esguard ens transmet una sensació pregona i  



 
Cobert i Corral de la Coma 

 
Fageda de Finestres 840m. 

 
Pedró-Oratori de Finestres 

 
Santuari de Sta. Maria 877m 

 

alhora de joia. A les 11:35h. arribem al Coll de Puigsafont (790m.), cruïlla de 

camins, deixem a mà esquerra el camí cap el Coll de la Palomera i el Collet de 

Bastarra i continuem ascendint per la Fageda de Finestres (840m.) cap el 

Pedró-Oratori de Sant Antoni i cap al encinglerat Santuari romànic de Santa 

Maria de Finestres (877m.)., documentat d’ençà l’any 947 com a església del 

castell homònim. 

 
Castell de Finestres 955m. 

 
Escales del Castell 

 

Desprès de visitar-lo continuem camí del turó de l’inexpugnable castell (955m.) 

del que dissortadament, quasi no en queda ni rastre, des dels terratrèmols dels 

anys 1427/28. Tot seguit retornem cap el Santuari i cap el Pedró i emprenem 



l’aeri sender carener de la Serra de Finestres fins el Forat de l’Ovella, que 

salvem gràcies a unes grapes incrustades a la roca. A partir d’aquesta mena de 

collet confluïm amb el sender de recingla marcat en groc i continuem ascendint 

per aquest sender tot envoltat pel grèvol, el roure i el faig. 

 
Serra de Finestres 

 
Bosc de Finestres 

 
Cim del Puigsallança 

 
El Pirineu Oriental 

 

A les 13:15h. assolim el sostre de la Serra de Finestres, el Puigsallança, amb el 

vèrtex geodèsic situat al fil de la cinglera sobre el Sot de la Salgueda i amb 

l’esguard reduït al N. i NE., degut al espès bosc que el va asfixiant. A la 

llunyania contemplem el Pirineu Oriental tot nevat i a sota nostre el Santuari 

Marià i el Turó del Castell de Finestres, mig engolits per la vegetació. 

Tot seguit continuem per la carena vers ponent uns deu minuts i ens atansem 

al Faig Rodó, situat sobre un turó identificable precisament per un faig 

monumental  voltat amb mitja rotllana de lloses planes disposades com seients. 

Hi fem un frugal àpat i pels vols de les dues del migdia iniciem el descens, 

primerament moderat tot carenejant fins el pla del Grau (867m.) i desprès, en el 

sector anomenat de les Marrades, salvem una baixada molt forta, amb relativa 

facilitat, gràcies a que el sender descriu llargues llaçades entre la fageda. 



 
El Faig Rodó 

 
Pla del Grau 

 

Creuem una pista (727m.), continuem davallant suaument pel mig de frondosos 

boscos, travessem el Pla del Grau i fem cap al Coll de la Maria2 i tot seguit el 

de la Maria1. Després passem a frec de les ruïnes de Can Barraca, voregem la 

tanca del Mas Descolls (555m.), prenem la pista que rodeja el volcà d’en 

Simon, deixem enrere els masos de Jordà i de Pardàs  i a les 15:30h. entrem a 

la població de Santa Pau. 


