LES ENCIES - SANT ANIOL DE FINESTRES
PER LA CARENA DE LES MEDES (TRAVESSA)
Les Encies, 455m. El poble (94 h.) situat
en una carena ample enmig dels conreus,
pertany al municipi de les Planes d’Hostoles i
es troba al peu de la carretera de Girona a les
Planes (GI-535), en el quilòmetre 29.3.
El nom de les Encies prové del mot llatí incis,
que vol dir <<tallat, dividit>>. Desprès
evolucionà a la forma Enciis, i d’aquí es
catalanitzà a Encies.
Sortim de l’aparcament situat al peu de la
carretera, tot just sota l’església i al costat de
la font, pugem per un corriol a can Plaça, i
arribem a un revolt. Seguim per la dreta una
estona, fins que veiem a la esquerra un corriol
sobre una llosa de pedra, al seguim fins
arribar a una pista, agafem el corriol que surt
del marge esquerra que puja cap amunt fins a la carena.
0.37 h. - Morrot, 600m. Des d’aquest indret podem gaudir d’un panorama
ben extens de la vall del riu Brugent. Seguim el corriol per la carena fins que
arribem al cim.
0.45 h.– Cim de Penjabocs, 614m.
Ofereix una gran vista a ambdós
costats de la carena, per un costat la
vall del riu Brugent i per l’altre la vall
del Llémena. Flanquegem la base
rocosa del cingle per la dreta fins a
arribar a un coll.

pujant per la carena.

0.50 h. – Coll del Portell, 569 m.
Deixem un corriol a la dreta que en
portaria a els Arcous, continuem
0.57 h. – Desprès de que el camí fa una “S”, i en un petit clar, trobem una
bifurcació, agafem la de la dreta que s’enfila pel bell mig de la carena, és forta i
pronunciada.

1.25 h. – Relleix superior dels
cingles d’en Font. Flanquegem per
la dreta un petit estrep rocós. Agafem
el camí que puja fins el cingle.
1.40 h. – Cingle del Migdia, 786m.
Els noms de cingle del Migdia i de
Pedra del Migdia vénen de la funció
que fan de rellotge natural. Sortim per
la mateixa carena, passant per dues
clarianes.
1.50 h. – Hem d’anar en compte de no perdre la carena principal, que queda a
la nostre esquerra, anem baixant en aquesta direcció entremig d’un sotabosc.
Som dins un bosc espès. El camí planeja i finalment s’enfila fins arribar a la
carena principal de la serra de les Medes.
2.05 h. – Girem a la dreta. Poc després veiem sota nostre, per la banda de
Cogolls, la masia del Pla Boscàs.
2.10 h. – Fita. Aquesta marca assenyala les restes del dolmen del Puig dels
Moros, que es troba a la dreta del camí. Continuem baixant per la carena fins al
veïnat de les Medes.
2.40 h. - Església de Sant Joan de les Medes, 740m. Baixem per entre els
camps i tot seguit per la pista fins a arribar al torrent que baixa, a on per la
versant esquerra baixa un camí que baixa, tornem a travessar uns camps, i
sempre sense perdre el torrent, agafem un corriol.
3.10 h. – Font dels Socals. Un
ramal a la dreta en porta en menys
d’un minut a la font, la qual es troba
enmig d’un semicercle de roques
basàltiques, una de les quals,
curiosament, té forma de cadira.
L’aigua de la font surt d’un forat de les
roques basàltiques.
Tornen a la
bifurcació esmentada i a partir d’aquí
seguim baixant per una forta pendent
fins a arribar a la riera de Llémena,
que travessem per uns grans blocs de
pedra basàltica, de l’altre costat surt un corriol que puja fins una pista.
Seguint la pista principal arribàrem a Sant Aniol de Finestres.
4.15 h. - Sant Aniol de Finestres, 415 m. Poble de 42 h., situat en un pla
a la capçalera de la riera de Llémena, al peu de la serra de Finestres.

