“Els camins són l’únic patrimoni de la humanitat que, per ser conservat, ha de ser trepitjat”
Nou viatge al Pirineu, Núria Garcia Quera

Presentació
Comença a caminar el butlletí digital SENdÈRIA (paraula inventada que podria significar “dèria pels senders” o
també “posar seny –senderi‐ a la gestió dels camins”), que es vol constituir en altaveu de la Taula de Senderisme de
l’Alt Pirineu i Aran, grup de treball destinat a promoure la participació, el debat i l’intercanvi de coneixements entre
tots els col∙lectius implicats en la projecció del Pirineu com a destinació senderista.
Conscients de la importància que té la comunicació i la cooperació en xarxa, el butlletí pretén difondre amb
periodicitat mensual aquelles informacions que poden ser d’interès per a tots els agents. La iniciativa és fruit de la
col∙laboració entre el Servei d’Actuacions de Muntanya del Departament de Territori i Sostenibilitat i l’IDAPA, tot i
que esperem que en el futur també es nodreixi de les aportacions que ens vulgueu fer arribar.

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
El curs de senderisme escalfa motors
El proper 8 de maig s’iniciarà el curs‐taller Senderisme al Pirineu: nous camins per a un
sector emergent. Un total de 25 alumnes (amb projecte en marxa o en procés) prendran
part en l’acció formativa, que constarà de tres sessions a Sort i una a la comarca del
Priorat. Està promogut per l’IDAPA, en el marc de la xarxa SOMPirineu (veure continguts).

Es presenta la temporada 2014 de Vine al Pallars, Viu el Jussà
El dissabte 12 d’abril es va donar el tret de sortida a la segona temporada de Vine al
Pallars, viu el Jussà, que enguany inclou, entre altres ofertes, fins a seixanta sortides
guiades de vint rutes de senderisme, classificades en tres nivells de dificultat (llegir més).

Nou llibre de rutes a peu per l’Urgellet
El dimecres 16 d’abril es va presentar el llibre l’Urgellet i la Seu d’Urgell. El Patrimoni i
40 rutes a peu, d’Albert de Gracia i Ricard Lobo. Publicat en format butxaca, inclou, a
més d’un repàs al patrimoni cultural i arquitectònic de la capital i la subcomarca, una
quarantena de propostes de senderisme (veure notícia).

Voluntaris holandesos al Cinquè Llac
Una vuitantena d’estudiants de la Universitat de Breda s’estaran del 12 al 16 de maig a la
Vall Fosca fent tasques de manteniment dels camins de l’itinerari del Cinquè Llac. També
hi participarà gent gran de la vall, que aportarà els seus coneixements en la tècnica de
reconstrucció de murs de pedra seca (connectar aquí).

EL MIRADOR
Aquesta secció acollirà, si és possible, en cada número del SENdÈRIA, algun dels articles
d’opinió que ens hagueu fet arribat al correu idapa@gencat.cat sobre qualsevol aspecte
relacionat amb l’àmbit dels camins i del senderisme. S’obre amb una col∙laboració de
Josep Maria Rispa, geògraf i guia interpretador, que escriu un sentit rèquiem pel camí
d’Esperan (accés al text).

EL RACÓ .... DE LA FEEC
Cada mes, SENdÈRIA obrirà les portes a un organisme representatiu del món del
senderisme per tal que difongui la informació que estimi més significativa. Comencem per
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC):
El 24 de maig a Aramunt (Pallars Jussà), amb el Camí a les Trinxeres, s’iniciarà la
KorrePirineus, un nou campionat de curses de muntanya integrat per set proves en
diferents modalitats (de la vertical a la resistència), organitzat per la IX Vegueria de la
FEEC conjuntament amb els clubs organitzadors i la col∙laboració de l’IDAPA (accés al
calendari) // A principis de març, Barcelona i la FEEC van acollir la Trobada regional de la
Federació Europea de Senderisme de l’Europa del Sud, on, per exemple, es va acordar
impulsar el sender que recorre l’arc mediterrani, l’E‐12 (veure notícia).

SENDES LITERÀRIES
Una dona de vint‐i‐sis anys en plena crisi personal decideix, a mode de catarsi, recórrer el
Pacific Crest Trail (Estats Units de sud a nord, per les grans serralades de l’oest), en
solitari, sense cap experiència ni especial preparació. Viatge literal i viatge vital alhora, és
també una aproximació pràctica al senderisme de travessa a través de les peripècies que
es van succeint al llarg de 1.800 km. Salvatge, de Cheryl Strayed, Angle Editorial (primer
capítol, en castellà).

EL WEB
Infraestructures clau en l’economia agrària tradicional pirinenca, els camins ramaders
formen part d’un patrimoni molt ric, però en desús progressiu. La Fundació del Món Rural i
l’IDAPA impulsen des de fa un temps un grup de treball integrat per diferents entitats per
tal de recuperar i reutilitzar aquest patrimoni en àmbits com ara el turisme. Trobareu més
detalls de la seva feina al web transhumancia.cat. L’apartat Cartografia i inventariat ofereix
recursos interessants per a tots els que preciseu informació territorial/geogràfica dels
camins ramaders.

AGENDA
26‐27 d'abril Trans‐Olianenca, Oliana (Alt Urgell)
1 de maig IV Caminada de la Sèquia, Puigcerdà (Cerdanya)
2 de maig excursió guiada “Carbó, mines i ferro”, bosc de Virós (Pallars Sobirà)
3 de maig excursió guiada “Les Bordes de Perafita”, Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
11 de maig VII Vertical Quiri, Noves de Segre (Alt Urgell)

Subscriu‐te a través d’aquest formulari
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