
 
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’excursió:  
Avis Caminaires. Mas el Carrer (Santa Pau) – Santa Maria de Finestres – Castell de Finestres 

Indret: Santa Pau Data:  16 de desembre del 2021  

Temps aproximació amb cotxe: 1h 45m Temps de marxa (sense parades): 3h 30m.  

  

DIFICULTAT 
El grau de dificultat s’indica 
d’acord amb la taula que hi ha al 
final de la fitxa 

Duresa del terreny: 1 Dificultat d’orientació: 2 

Dificultat desplaçament: 2 Esforç necessari: 3 

  
Desnivell de pujada: 525 metres Desnivell de baixada: 525 metres 

Desnivell acumulat:  Distància: 8.7 kms. 
Tipus de recorregut (lineal/circular): Circular  

  
Responsable i telèfon de contacte: Josep Maria Porta  Telef.: 669940311 
Nº màxim d’assistents:  Nombre real d’assistents:       
Hora de sortida:  7:15 AM 

Lloc de sortida: Aparcament La Quintana 
Data màxima d’inscripció:       14-12-2021 
 
Descripció ruta i altres informacions d’interès:  
Comença el camí al costar de la casa de turisme rural de Mas El Carrer. Anem guanyant altitud i observant com 
canvia el nostre entorn. Primer les alzines en són les mestresses per acabar trobant en les cotes més altes del bosc 
unes fagedes d’una gran bellesa. Finalment arribarem, sempre de pujada, al Santuari de Sta. Maria de Finestres. 
Santa Maria de Finestres (877 m). Santuari encinglerat dalt d’un esperó rocallós. En bon estat de conservació, és 
documentat d’ençà el 947 com a església del castell, que s’erigia sobre el turó rocallós més alt que destacat a 
llevant. Posteriorment fou monestir de canonges de Sant Agustí, priorat benedictí i més endavant santuari marià, 
amb capella, rectoria i hostatgeria. Edifici original romànic d’una nau amb absis semicircular, molt modificat degut 
als efectes dels terratrèmols de segle XV i posteriors reformes. 
De l’esplanada que hi ha per sobre el conjunt d’edificis surt un corriol que mena al castell. Abans d’accedir-hi 
trobem un tram d’esglaons i seguit d’un altre de grans lloses. 
Castell de Finestres (955 m). Poca cosa en resta llevat d’un tram d’esglaons al camí d’accés, el basament d’uns 
murs i el d’una torre quadrada o cisterna. De reduïdes dimensions, era pràcticament inexpugnable envoltat 
d’altíssims espadats rocallosos i estratègicament situat entre les valls de Santa Pau i de Llémena. Va subsistir fins 
al terratrèmols del 1427 i 1428. 
És una bona talaia sobre el Pirineu oriental (del Puigmal a les Alberes). Albirem també la Serra de Verdera i el Golf 
de Roses, la Garrotxa i bona part de les Guilleries, el Pla de l’Estany i el Gironès. El Puigsallança destaca des del 
castell al WNW flaquejat per cingleres. 
Retornem al santuari i continuem camí ja tota l’estona de baixada. 
Tot el recorregut es fa per pistes i corriols sense cap dificultat.  
En acabar l’excursió hi ha programat un dinar al restaurant Can Bastans – Santa Pau. 
Track: 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mas-carrer-santa-pau-santuari-de-santa-maria-finestres-castell-de-finestres-mas-carrer-56909210 



 
 
 
 

 
  



 

  Equipament i material imprescindible 
Organització 
Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida:  CAP 
 
Informe i valoració final:       
 

 
 
 
 

GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 

 


	Indret: Santa Pau

