
 
 

“No deixis les sendes velles per les novelles”  
Refrany popular 

 
 

L’IDAPA parla de senderisme al Congrés de Turisme de Sort 
 

 

Entre els dies 6 i 9 de maig va tenir lloc a Sort el I Congrés Internacional sobre Creació i 
Comercialització  de  Productes  Turístics,  organitzat  per  l’Escola  Universitària  Formàtic 
Barcelona, amb la col∙laboració del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l’ajuntament de 
la  capital  pallaresa.  Durant  la  segona  jornada,  l’IDAPA  va  presentar  la  comunicació 
El  senderisme  a  l’Alt  Pirineu  i  Aran,  una  oportunitat  de  desenvolupament  turístic 
sostenible (llegir document). 

 
 

Puigcerdà, capital del senderisme i del running 
 

Coincidint amb la tercera edició de la Volta a la Cerdanya Ultrafons, entre els dies 6 i 8  de juny, tindrà lloc el Saló del 
Senderisme  i Running Puigcerdà‐Pirineus 2014, que vol aplegar  tots els  sectors  i activitats que envolten aquestes 
dues disciplines. Més de 1.000 m2 d’exposició, en una ubicació molt cèntrica i amb totes les novetats de les marques 
de primera línia (veure dossier). 
 
 

La Universitat de Breda deixa empremta a la Vall Fosca 
 

Els seixanta‐cinc estudiants d’arquitectura holandesos ja han tornat al seu país. Però en 
els quatre dies passats a la Vall Fosca han deixat, a banda de la reconstrucció d’un mur de 
pedra  seca de 30 m2, un  record que perdurarà entre els  seus habitants. Un  sentiment 
que és mutu, com ho prova el fet que els estudiants‐voluntaris han fet una aportació de 
més de 3.000 € a  l’Associació Marques de Pastor per  tal que continuï  treballant en  la 
recuperació de camins (llegir notícia).  
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Continuen les actuacions alternatives de rehabilitació de camins 
 

Aquest mes ens  fem  ressò de  l’arranjament del  camí de Buira, a  través d’una brigada 
temporal del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, vinculada a un projecte del SOC, i amb 
la col∙laboració d’alumnes del cicle formatiu de treballs forestals de l’Institut del Pont de 
Suert.  Per  una  altra  part,  el  passat  17  de maig  una  vuitantena  de  veïns  de  les  Valls 
d’Aguilar van participar en una  jornada de voluntariat en què es va arranjar un tram de 
l’antic  camí entre Noves de  Segre  i els Castells. A  remarcar el paper de  la  gent gran: 
sense  el  seu  testimoni  difícilment  s’hauria  pogut  determinar  el  traçat  del  camí  vell 
(enllaç). 
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L’impacte econòmic del senderisme 
 

Un  dels  dèficits més  grans  que  hi  ha  al  voltant  de  l’activitat  senderista  és  justament 
conèixer  els  beneficis  que  genera.  Per  això,  quan  es  fa  pública  alguna  xifra,  captura 
ràpidament l’interès de gestors i promotors. Encara que fora de l’àmbit de l’Alt Pirineu i 
Aran,  les dades corresponents a  l’impacte econòmic de  la xarxa de senders  Itinerànnia 
durant el 2013 constitueixen un molt bon referent (llegir més).   
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAeXJYeVpTOGNDTmM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAWThFb29PLVhnajg/edit?usp=sharing
http://www.vallfosca.net/?ide=134
http://www.elcinquellac.com/el-voluntariat-dholandesos-fan-una-aportacio-economica-al-cinque-llac-per-la-continuitat-de-recuperacio-de-camins-i-parets-de-pedra-seca/
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAYWNkdEI5M05TaVE/edit?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAeElHODFmZVpTcDg/edit?usp=sharing
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/729964-els-senders-ditinerannia-van-deixar-32-milions-el-2013-al-territori-gironi.html?cca=1


 

 

EL MIRADOR 
 
 

 

Aquesta  secció acull articles d’opinió que ens han arribat al  correu  idapa@gencat.cat o 
que, divulgats en altres publicacions, ens han cridat poderosament l’atenció. És el cas del 
text Penjar les botes, d’Amado Tena, que mostra una exquisida sensibilitat cap als camins 
i cap al fet de caminar. L’autor i el Centre Excursionista de Vila‐real (que el va incloure en 
el  número  51  del  seu  butlletí)  ens  han  autoritzat  amablement  a  reproduir‐lo  (accés  al 
text).   

 
 

EL RACÓ ... DEL PARC NATURAL DEL CADÍ‐MOIXERÓ 
 

 
 

 
 
 
 

//  El  Parc  Natural  del  Cadí‐Moixeró  compta  amb  nombrosos  camins  senyalitzats  de  
característiques molt  variades,  d’acord  amb  la  dificultat,  la  longitud,  l'equipament  o  el 
tipus de senyalització: senders homologats per la FEEC, que, combinats amb les xarxes de 
senders  comarcals,  recorren muntanyes,  pobles,  ermites  i  altres  llocs  d’interès  (alguns 
formen  part  de  travesses  de  gran  renom,  com  Cavalls  del  Vent  o  el  Camí  dels  Bons 
Homes); altres combinen el caminar amb l’educació ambiental, en els itineraris de natura 
dedicats a la fauna, a la flora o al paisatge, i uns altres dos itineraris estan adaptats per a 
les  persones  amb mobilitat  reduïda  que  poden,  així,  gaudir  d’una  passejada  i  de  les 
magnífiques vistes // Últimes  feines de revisió del camí de  la tartera del Pedraforca per 
millorar  el  traçat  i  la  seguretat  (veure  notícia)  //  Sortida‐taller  de  recuperació  i 
manteniment de camins (inscriu‐te aquí). 

 
 

SENDES LITERÀRIES 
 

 

Jean‐Christophe  Rufin  és  metge,  historiador,  escriptor  i  diplomàtic,  membre  de 
l’Académie Française (el més jove) i està vinculat a diferents organitzacions humanitàries 
(un dels pioners de Metges sense fronteres  i antic president d’Action contre  la faim). I, a 
més, camina. I, a més, explica les seves aventures pel camí de Santiago amb lucidesa i un 
finíssim sentit de l’humor a El camino immortal, publicat l’any 2013 per Duomo Ediciones 
(veure fragment). 

 
 

EL WEB 
 

En aquest número de SENdÈRIA visitem el web de France Randonnée, una agència de 
viatges  especialitzada  en  senderisme  radicada  a  Rennes  (Bretanya),  però  que  ofereix 
productes  guiats  o  en  liberté  (com  diuen  ells),  per  tot  el  territori  gal.  Interessant  el 
requadre  en  què  es  llisten  els  valors  de  caminar  amb  France  Randonnée  i,  lligat  amb 
aquests, les contínues referències al concepte terroir, intraduïble, que fa referència a un 
espai homogeni i, sobretot, a la seva dimensió cultural. 

 

 
 
 

AGENDA 
 

31 de maig  Cara Amon, Barruera (Alta Ribagorça) 
1 de juny  Camí de Santa Llúcia, Calbinyà (Alt Urgell) 
1 de juny  Trail Carlac, Les (Val d’Aran) 
7 de juny  Arruix Santa Fe, Organyà (Alt Urgell) 
15 de juny  Bescaran‐Escaldes (Alt Urgell‐Andorra) 

 

 
 

 
 
Subscriu‐te a través d’aquest formulari  Dóna’t de baixa fent clic aquí  Accés a números anteriors 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.google.es/url?q=http://lapetitallibreria.blogspot.com/2014/03/el-camino-inmortal.html&sa=U&ei=CBl7U9PGHoWp0QWthIGQAQ&ved=0CDEQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF3Prk_6CqK51xEv960WQ9KhcT8qQ�
http://www.idapa.cat/�
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori�
http://www.sompirineu.cat/�
http://www.visitpirineus.com/�
mailto:idapa@gencat.cat
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAZE5lRGVJUG53NUE/edit?usp=sharing
http://bit.ly/1jyOMyj
http://bit.ly/1gKaEXp
http://bit.ly/1ni7Teg
http://bit.ly/1qRz5WX
http://bit.ly/1niaipb
http://bit.ly/1vehVm5
http://bit.ly/1lwkPuB
http://www.elboomeran.com/obra/2187/el-camino-inmortal/
https://www.france-randonnee.fr/
http://www.caraamon.com/
http://issuu.com/alturgell/docs/rutes_guiades_a_la_seu_i_alt_urgell
http://www.trailcarlac.com/#!infocat/ckq7
http://www.bombersorganya.cat/arruix/
http://issuu.com/alturgell/docs/rutes_guiades_a_la_seu_i_alt_urgell
https://docs.google.com/forms/d/1ngB4RpOC9wqs6eHXjng8gPEzGLmq_n8CufAbWXNhTWk/viewform
mailto:info@sompirineu.cat?subject=BAIXA%20de%20SENDERIA
https://drive.google.com/folderview?id=0B8WaTkXEKkEAeDNvV1RjTFlLWlE&usp=sharing

