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La Garrotxa
Terra de volcans adormits, pobles amb encant, boscos 
silenciosos, activitats en plena natura, allotjaments encantadors, 
àpats per sucar-hi pa... que sorprenen el visitant pas a pas.

Tierra de volcanes dormidos, pueblos con encanto, bosques 
silenciosos, actividades en plena naturaleza, alojamientos 
encantadores, comidas para mojar pan... que sorprenden al 
visitante paso a paso.
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www.turismegarrotxa.com

Aeroport
Aeropuerto
Estació de tren
Estación de tren
Estació Bus
Estación Bus
Espai Natural Protegit
Espacio Natural Protegido
Espai Natural de l’Alta Garrotxa
Espacio Natural de la Alta Garrotxa
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
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Mieres

Mieres

www.ddgi.cat/mieres

Adreça / Dirección
C. del Curreró, 5
17830 Mieres (Girona)

Tel. 972 68 01 84
Fax. 972 68 03 00
amieres@mieres.cat

FESTES  /  FIESTAS  

Mare de Déu dels Dolors
Processó  /  Procesión
·  Divendres abans de Rams  /  Viernes antes de Ramos

Aplec del Freixe
Aplec  /  Festejo
·  Últim diumenge d’abril  /  Último domingo de abril

Festa Major
·  Quart diumenge d’agost /  Cuarto domingo de agosto

RESTAURANTS  /  RESTAURANTES

 Can Met  ·  972 68 02 01
C/ Sant Pere, 26  -  www.restaurantcanmetdemieres.com

 Puig Sa Llança  ·  972 68 01 89
Camí de la Riera, 11  -  www.restaurantpuigsallanca.com

FIRA  /  FERIA  

Fira de l’Intercanvi
Fira d’intercanvi de productes
Feria de intercanvio de productos
·  Segon diumenge de novembre  /  Segundo domingo de noviembre

TURISME RURAL  /  TURISMO RURAL

 Cal Carreter  ·  972 68 03 33
www.calcarreter.com

 Can Salavia  ·  618 47 56 54
www.cansalavia.com

 Casa Mieres  ·  972 68 03 13
C/ Can Caló, 38  -  www.casamieres.eu

 Mas Monell  ·  669 01 82 69 · 972 19 02 95
www.masmonell.com

 Mas Ombravella  ·  600 62 36 56
www.masombravella.es

 Mas Planella  ·  650 06 60 07
www.casarurallagarrotxa.com

CASA DE COLÒNIES  /  CASA DE COLONIAS

 Mas Pinsach  ·  972 68 02 32
www.maspinsach.com

ACTIVITATS  /  ACTIVIDADES

 Mas Falgàs. Passejades a cavall / Paseos en caballo 
689 25 30 04 · 636 44 43 71  -  www.masfalgas.es

 La Casica de l’obrador  ·   934 11 05 05  
 Centre de salut i psicologia  /  Centro de salud i psicología
 www.psicosaludcasicaobrador.com

COMERÇ LOCAL  /  COMERCIO LOCAL

 Alimentació Torrent. Queviures / Comestibles
 C/ Can Caló, 59  -  972 68 04 94
 Can Casals  ·  Fleca / Panadería
 C/ Can Caló, 16  -  972 68 00 07

Ajuntament de Mieres. 
Horari d’atenció al Públic
 Dilluns, dimecres i divendres de 9h a 14h
 Dimarts i dijous de 16h a 21h
Horario de atención al público
 Lunes, miércoles y viernes de 9h a 14h
 Martes y jueves de 16h a 21h

Ajuntament de Mieres

Codi
QR

Turisme rural
Turismo rural

Activitats
Actividades
Comerç local i artesania
Comercio local y artesanía

Punt d’interès
Punto de interés
Bar Restaurant
Bar Restaurante

Casa de colònies
Casa de colonias

1. Jaciment Ibèric / Yacimiento Ibérico
2. Arbre centenari / Árbol centenario

1. Alimentació Torrent  2. Can Casals

1. Cal Carreter  2. Can Salavia  
3. Casa Mieres  4. Mas Monell
5. Mas Ombravella  6. Mas Planella 

1. Mas Falgàs  2. La Casica de l’Obrador 

1. Mas Pinsach 

1. Can Met  2. Puig Sa Llança

Itinerari a peu
Itinerario a pie

Xarxa de senders Itinerànnia
Red de senderos Itinerànnia

Ermita
Ermita

Mirador
Mirador

Font
Fuente

Ajuntament
Ayuntamiento

Centre cívic
Centro cívico

Zona esportiva
Zona deportiva

Parada de bus
Parada de bus

Consultori mèdic
Consultorio médico

Aparcament
Aparcamiento

Parc infantil
Parque infantil

Església
Iglesia

Puig
Pico
Coll
Collado
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BRUGUEROLES

SAMUNTÀ DE BAIX

SAMUNTÀ DE DALT

RUÏTLLES

Montoriol

Castellar

Turó de
Sant Joan

Montfalgó

Puig Capell

Roca de Migdia

Turó del
Castell

Puigsallança

Penya
de Clascar

Torre de
Can Badia

2L’aulina 
Rodona

Collet de 
Bastarra

Pedres Picades

La Palomera

Les Tres Creus

Collveí

Colitzà

El Ritort

El Merdançà

El Merdançà

Codi
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Codi
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QR

Biblioteca
Biblioteca

Escola
Escuela



Mieres

Mieres Envoltat d’esglesioles i encapsat per muntanyes de boscos 
d’alzines i roures, amb alguna fageda i pi blanc al pla, manté 
l’encant dels pobles petits que han sabut mantenir-se.

La vila està formada per petits barris deslligats: Sant Pere, Can 
Caló, El Pujolet, La Plaça i el carrer Nou, i Romeria, cadascun 
d’ells amb la seva història i el seu encant; fora vila també trobem 
petits nuclis de masies aïllades on els seus estadants es dediquen 
a la pagesia i la ramaderia, cultivant el paisatge.

Expectant i majestuosa, la serra de Finestres, antic amagatall de 
remences i bandolers, de trabucaires i carlins, us pot portar, si us 
bé de gust, a contemplar tota la Garrotxa i més enllà, fins i tot la 
Costa  Brava i les Alberes.

L’església parroquial de Sant Pere, edificada sobre un petit 
pujol domina tot el poble, és la primera imatge que visualitzem 
en arribar-hi. És un edifici d’estil neoclàssic català del 1722, 
construït sobre una antiga església romànica. 

L’església de Santa Maria de Romeria és un edifici ubicat al 
barri més antic de Mieres, la Cellera. Se’n té constància ja a 
l’any 878, amb el nom de “Romentzila”. 

L’església de Sant Andreu de Ruïtlles, citada l’any 1017 i 
situada al veïnat de Ruïtlles.

PATRIMONI

A Mieres hi trobareu un xic de tot: bons restaurants, turisme 
rural, cases de colònies, podreu passejar a cavall, amb 4x4 
o amb bicicleta o fent senderisme, i sobretot hi trobareu bona 
gent. Tot plegat farà que la vostra estada a Mieres sigui ben 
plaent.

L’església de Sant Pere, l’antiga església de Santa Maria de 
Romeria, l’ermita de Sant Andreu de Ruïtlles, l’ermita de Santa 
Maria del Freixe, el jaciment ibèric de la Palomera, l’atalaia 
ibèrica presideix el lloc de l’escultura de la Dama de la Garrotxa.

LLOCS D’INTERÈS

Itineraris i recorreguts senyalitzats per l’Ajuntament i l’Associació 
d’amics de la Serra de Finestres per conèixer Mieres i el seu entorn.

També hi ha rutes de pas per Mieres de la xarxa de senders 
d’Itinerannia i el Camí per enllaçar amb les comarques de la 
Garrotxa i el Pla de l’Estany. Per més informació consultar als 
webs:
www.ddgi.cat/mieres
www.itinerannia.net
www.elcami.cat
www.amicsserrafinestres.wordpres.com

RUTES DE SENDERISME

Mieres LUGARES DE INTERÉS

En papers privats anteriors a l’any 1000 la vila ja és citada amb 
la grafia “Miliarias” que majoritàriament es relaciona amb les 
“milliarias” que marcaven les distàncies a les vies romanes, ó 
bé de “terra de mill”. 

El poble de Mieres és a 276 m d’altitud, a cavall entre les 
comarques del Pla de l’Estany i La Garrotxa, entre les valls 
de Sant Miquel de Campmajor i Santa Pau, sota la serra de 
Finestres i a tocar dels volcans.

L’església de Santa Maria del Freixe, ja documentada l’any 
977 es troba al sud de la serralada de Finestres, prop del 
collet de Bastarra. 

El jaciment ibèric de la Palomera i l’atalaia, situats al peu de 
la pista forestal a Sant Aniol de Finestres, on l’escultura de la 
Dama de Garrotxa domina una panoràmica excepcional de 
Mieres i el seu entorn.

Envoltat d’esglesioles i encapsat per muntanyes de boscos 
d’alzines i roures, amb alguna fageda i pi blanc al pla, manté 
l’encant dels pobles petits que han sabut mantenir-se.

La vila està formada per petits barris deslligats: Sant Pere, Can 
Caló, El Pujolet, La Plaça i el carrer Nou, i Romeria, cadascun 
d’ells amb la seva història i el seu encant; fora vila també trobem 
petits nuclis de masies aïllades on els seus estadants es dediquen 
a la pagesia i la ramaderia, cultivant el paisatge.

Expectant i majestuosa, la serra de Finestres, antic amagatall de 
remences i bandolers, de trabucaires i carlins, us pot portar, si us 
bé de gust, a contemplar tota la Garrotxa i més enllà, fins i tot la 
Costa  Brava i les Alberes.

L’església parroquial de Sant Pere, edificada sobre un petit 
pujol domina tot el poble, és la primera imatge que visualitzem 
en arribar-hi. És un edifici d’estil neoclàssic català del 1722, 
construït sobre una antiga església romànica. 

L’església de Santa Maria de Romeria és un edifici ubicat al 
barri més antic de Mieres, la Cellera. Se’n té constància ja a 
l’any 878, amb el nom de “Romentzila”. 

L’església de Sant Andreu de Ruïtlles, citada l’any 1017 i situada 
al veïnat de Ruïtlles.

PATRIMONIO

A Mieres hi trobareu un xic de tot: bons restaurants, turisme 
rural, cases de colònies, podreu passejar a cavall, amb 4x4 
o amb bicicleta o fent senderisme, i sobretot hi trobareu bona 
gent. Tot plegat farà que la vostra estada a Mieres sigui ben 
plaent.

L’església de Sant Pere, l’antiga església de Santa Maria de 
Romeria, l’ermita de Sant Andreu de Ruïtlles, l’ermita de Santa 
Maria del Freixe, el jaciment ibèric de la Palomera, l’atalaia 
ibèrica presideix el lloc de l’escultura de la Dama de la Garrotxa.

Itineraris i recorreguts senyalitzats per l’Ajuntament i l’Associació 
d’amics de la Serra de Finestres per conèixer Mieres i el seu entorn.

També hi ha rutes de pas per Mieres de la xarxa de senders 
d’Itinerannia i el Camí per enllaçar amb les comarques de la 
Garrotxa i el Pla de l’Estany. Per més informació consultar als 
webs:
www.ddgi.cat/mieres
www.itinerannia.net
www.elcami.cat
www.amicsserrafinestres.wordpres.com

RUTAS DE SENDERISMO

L’església de Santa Maria del Freixe, ja documentada l’any 
977 es troba al sud de la serralada de Finestres, prop del collet 
de Bastarra. 

El jaciment ibèric de la Palomera i l’atalaia, situats al peu de 
la pista forestal a Sant Aniol de Finestres, on l’escultura de 
la Dama de Garrotxa domina una panoràmica excepcional de 
Mieres i el seu entorn.

En papers privats anteriors a l’any 1000 la vila ja és citada amb 
la grafia “Miliarias” que majoritàriament es relaciona amb les 
“milliarias” que marcaven les distàncies a les vies romanes, ó 
bé de “terra de mill”. 

El poble de Mieres és a 276 m d’altitud, a cavall entre les 
comarques del Pla de l’Estany i La Garrotxa, entre les valls 
de Sant Miquel de Campmajor i Santa Pau, sota la serra de 
Finestres i a tocar dels volcans.


