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Aquest matí he pujat a Sant Miquel del Mont amb el 4x4 per la carretera de les 

antenes. Des de les instal·lacions de les antenes, on he deixat el cotxe, a dalt la capella 
romànica hi han fet unes escales amb travesses de tren i baranes de fusta tornejada i 
tractada, són un parell o tres dotzenes d’escalons. 
 

Feia uns pocs anys que hi havia pujat, l’última vegada ho vaig escriure perquè vaig 
pujar-hi a peu de bon matí, que és quan impressiona i en gaudeixes més. En arribar a dalt he 
tingut una gran decepció, tot estava ple de herbes altes i el que és pitjor: els arbres que 
envolten el cim han crescut i ja no es poden veure amb la facilitat d’abans les valls que 
envolten la muntanya. La Vall de Bianya, la Vall de Bas, Olot i altres indrets s’han de veure 
entre les petites clarianes dels arbres, tot queda mig amagat i no es poden veure amb nitidesa 
les meravelloses valls que ens envolten una vegada hem arribat a dalt. 
 

En baixar i a poca distancia del cim, he trobat en Lluís de Finques Martí que estava 
tallant alguna herba amb un volant, no es pot dir que estassés amb seriositat, en la seva finca 
de Bastons que es travessada per la carretera que puja a les antenes. 
 

Hem comentat que a mi també m’agradava molt estassar i ell ha aprofitat l’ocasió per 
fer l’article. Ha parlat molt dels clients que té a tot el món i que venen a comprar finques a la 
Garrotxa. La Garrotxa és coneguda a tot el món, ha assegurat. Un s’ho diu a l’altre i venen a 
parar a Finques Martí per a comprar una propietat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


