SANT ANIOL DE FINESTRES
Sant Aniol de Finestres és un poble mil·lenari situat al sector meridional de la
Serralada Transversal a la comarca de la Garrotxa. Enclavat sota densos
alzinars, als peus dels cingles de la Serra de Finestres que li dóna part del nom,
arribarem al fons de la Vall del Llémena on el temps s'atura.

RESTAURANTS I ALLOTJAMENTS

Sant Aniol

Restaurant Can Tura: Sant Aniol de Finestres. Antic hostal amb una llarga
història i molt d’encant. Especialitat culinària en cargols, guisats i embotits.
Telèfon: 972 44 31 02 - http://www.restaurantcantura.com

natura remença

de Finestres

Restaurant El Cabrit: Sant Esteve de Llémena. Gran restaurant amb molt de
renom en tota la comarca. Com el seu nom indica, la seva especialitat
culinària és el cabrit. Telèfon: 972 44 30 11

Sant Aniol té un encant indescriptible pel seu contingut cromàtic i la bellesa
de les seves muntanyes, contrastant el verd fosc dels alzinars que cobreixen
els vessants de les muntanyes amb els verds més pàl·lids dels prats i amb els
tons platejats dels arbres que voregen el Llémena, un riu amb molt d’encant.

Bar/ Restaurant / Allotjament la Vall: de recent inauguració, amb ambient
molt familiar. Situat al centre de Sant Esteve de Llémena. Telèfon: 972 44 31 76

Les seves esglésies i castells d’origen romànic ens donen senyals de la seva
història, una història plena de vida, que sens dubte, amb el pas del temps ha
anat conformant un paisatge d’una bellesa excepcional.

Hotel el Ventós: Luxós hotel recentment inaugurat fruit de la restauració
d’una de les més antigues pairalies de Sant Aniol. Situat al nord est de la vall
en ple Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Categoria 5 *****
Telèfon: 972 107 962. http://www.elventos.com
Mas el Molí: Casa pairal del S. XVIII completament rehabilitada. La part més
antiga és el seu molí que data de 1756 i encara es troba en funcionament.
Actualment acull un acollidor allotjament de tipus rural. Telèfon: 972 44 30
19. http://www.maselmoli.com/
Campament Juvenil de la Planta: Zona de campaments juvenils prop del
poble de Sant Esteve.

DADES D'INTERÈS
FESTES LOCALS:

Ajuntament de Sant Aniol de Finestres
telèfon: 972 44 30 04
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sant_aniol_de_finestres
mail: staniol@ddgi.es

Festa Major de Sant Aniol de Finestres - 1 de Maig.
Caminada popular matinal, ofici solemne amb acompanyament d’orquestra i
sardanes a la plaça del poble. La celebració es clou amb el ball de fi de festa.

Parc Natural de la Garrotxa
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/garrotxa/

Festa Major de Sant Esteve de Llémena - darrer cap de setmana de Juliol.
Presentació de la festa seguida d'un sopar, un bingo i ball posterior. La tarda
del dia següent es dedicarà a la mainada.

Consell Comarcal de la Garrotxa
http://www.infogarrotxa.com

Concurs de Botifarra - Cap de setmana anterior a la Festa Major de Sant Esteve

Comunitat de municipis de la Vall del Llémena
http://www.valldellemena.cat/

Festa Major de La Barroca - darrer diumenge d’agost.

Diputació de Girona
http://www.ddgi.cat

Aplec de Santa Maria de Finestres
Esmorzar, missa cantada, ofrena de flors silvestres a la Mare de Déu i cantada
dels Goigs. Dinar popular.

Autobusos Hispano Hilariense, S.A.
tel. 972 24 50 12

Aplec de Santa Llúcia - 13 de desembre.
Aplec renentment recuperat amb la cel·lebració d'un ofici solemne, sardanes i Balls.

Sortides de Girona

de dilluns a divendres a les 07:00, 14:30 i 18:30.
Dissabtes a les 07:00

Aplec del Santuari de la Mare de Déu del Puig d’Elena - Dilluns de pasqua.

Sortides de Sant Esteve

Exposició de flors de Sant Esteve de Llémena - Cap de setamana de maig-juny,
Mostra floral, missa cantada pel Cor de la parròquia.

De dilluns a divendres: 07:45, 15:30 i 19:30.
Dissabtes sortides a les 07:45 i a les 15:35

Penjada de la senyera a Sant Cebrià - mes de setembre

Sortides de Sant Aniol

Cal trucar el dia abans per passar a recollir en aquesta parada.

Regidora de Turisme: Silvia Palahí | Disseny Gràgic: Martirià Pagès | Paisatgista: Jordi Barbany
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Itinerari 3: El tercer itinerari parteix del Coll del Pedró,
prop de les Encies, El punt d'unió amb la vall
d'hostoles. Seguirem el cami a peu o en tot terreny
que ens porta fins a l'amagat poble de els Medes.
Resseguint els contraforts de la serra que li dóna nom.
Amb una hora de marxa a través dels cingles,
arribarem a l’antic veïnat de les Medes entre magnífics
prats i podrem visitar la seva església romànica.
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Itinerari 2: Si no volem desfer els nostres passos
podem tornar a Sant Aniol pel Veïnat de Bustins.
Seguirem la pista deixant les restes d’una magnífica
talaia ibèrica fins a l’església del Freixe ja dins el
municipi de Mieres. Seguint el camí pels frondosos
boscos del Puig Capell arribarem als prats de
Bustins amb la seva magnífica esglesiola. Finalment
descendirem per la pista fins al poble de Sant Aniol.
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Itinerari 4: També podem arribar-nos a les Medes a
través de l’antic camí de Sant Aniol. Sortirem de Sant
Aniol per la pista de Finestres fins a la Granada, on
Rocacorba
b
remuntarem per un corriol, durant una hora, el Riu
Llémena fins a arribar a un dels seus orígens, l’amagada
Font dels Socals, ja molt a prop de les Medes.
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Itinerari 5: Una vegada siguem a les Medes, si
tenim ganes de caminar podrem arribar a Santa
Maria de Finestres tot travessant els paratges més
verges del municipi i coronant el punt més alt del
municipi, el Puigsallança (1033m.) a través de la
fageda fosca, fins a arribar, de cingle en cingle al
Santuari de Finestres.
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Itinerari 6 Es tracta d’una excursió molt
R
concorreguda pel Ula gent de Sant Esteve. Sortirem
de Sant Esteve i a través
A R d’un frondós camí
mil·lenari, amb uns 30 minuts arribarem fins a
l’ermita de Sant Cebrià, d’origen romànic. Molt a
prop, trobarem la gran roca de Sant Cebrià,
R antigament
OC
A F E S A molt temuda per tot el poble de Sant
Esteve, no fos cas que s’esllavissés!. De tornada
visitarem la curiosa Roca del Barret.

parroquial del poble de Sant Aniol d’origen
romànic, modificada especialment durant el
S XVIII. Destaca l’absis semicircular,
sobrealçat en època més tardana amb
acuracions i bandes llombardes i el
campanar de torre acabat amb teulat de
punxa a quatre vents.

Sant Maria de Finestres
Església d’una sola nau d’origen romànic consagrada
l’any 947, actualment molt modificada. De l’edifici
original resta l’absis semicircular sobrealçat i la volta.
Formava part de l’antic poble de Finestres, situat al
bell mig de la serra del mateix nom.

Sant Esteve de Llémena
Església parroquial del poble de Sant Esteve situada
a 298 metres d’alçada. Edificada probablement els
segles XVI i XVIII, es troba enlairada i i presenta un
bell porxo molt típic d’aquestes contrades.

Sant Miquel de Bustins
Església romànica d’una sola nau amb volta
apuntada i amb l’absis semicircular. Campanar
d’espadanya de doble obertura. Tot i que les
referències relacionades amb aquest temple són
nul•les data molt probablement del S XII.

Sant Joan de les Medes
Església d'una sola nau probablement d'orígen
romànic amb un abisis semicircular situada a
l'anitc poble de les Medes.

Santa Maria de Lena (o de Sobre-roca):
Església situada al Puig d'Elena a 565 m. d’alçada de
planta romànica lleugerament modificada i d’una
sola nau. Amb l’absis semicircular i el campanar de
doble espadanya. L’entrada situada a ponent i
protegida per un porxo.
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Sant Aniol de Finestres: Església

Itinerari 1: Es tracta, sens dubte, de l’excursió més
coneguda del municipi. Sortint de Sant Aniol,
pujarem fins a Raspats ja sigui caminant per l’antic
camí de Finestres o amb vehicle per la pista forestal.
Arribats a Raspats ascendirem durant uns 20 minuts
per un corriol fins al Santuari mil·lenari. Amb uns 10
minuts més podrem arribar fins a les restes del Castell
de Finestres on gaudirem d’unes esplèndides vistes.
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Itinerari 7 Amb aquesta excursió coneixerem
l’extrem meridional del municipi amb els
impressionants cingles de Sant Roc. Sortirem amb
vehicle des de Sant Esteve, visitarem l’església del
poble i més tard a través de la pista pujarem fins a
l’església de La Barroca. Seguirem fins als
contraforts del Puig d’Elena, on deixarem el vehicle.
Arribats a aquest punt podem visitar l’església del
mateix nom i arribar-nos fins a l’ermita de Sant Roc
amb les seves impressionats panoràmiques.

Sant Cebrià Ermita romànica situada damunt
d’un turó on es domina gran part de la vall.
Construïda amb una sola nau, coberta amb volta
de canó, amb l’absis semicircular i campanar
d’espadanya. Tot i la manca d’informació es tracta
probablement duna ermita d’origen romànic.
Sant Roc de la Barroca Ermita situada a l’extrem del cingle del mateix nom
amb una esplèndida vista sobre les muntanyes de Rocacorba, Girona, les muntanyes
de l’Empordà i les Gavarres.

Castell de Finestres Castell situat al cim de la serra de Finestres, va tenir
un paper destacat durant l’alta edat mitjana. Només conserva les restes
d’alguns murs i fonaments, així com indicis de la cisterna. La visió panoràmica
d’aquest indret és immillorable.

Sant Andreu de la Barroca
(o de Sobre-roca). Església documentada ja l’any 985 va ser fortament remodelada
durant el S. XVII segons data la llinda de la porta d’entrada que porta gravat l’any 1656.

