
 
 “Jo proposo, doncs, simplement, caminar i mirar, i de seguida dialogar”  

Els pagesos, Josep Pla 
 

 

Que fem aquest cap de setmana? Senderisme als Pirineus!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El passat 2 de  juny va tenir  lloc  l’acte de presentació dels Festivals de Senderisme dels 
Pirineus (vegeu dossier de premsa). Quatre territoris (la Cerdanya, la Vall de Boí i la Vall 
Ferrera, aquest proper cap de setmana;  la Vall Fosca, 8‐10 de  juliol), organitzen sengles 
esdeveniments  amb  unes  característiques  comunes:  el  senderisme  com  a  eix  central, 
guies  interpretadors de  l’àrea,  tots els públics hi són benvinguts  i el producte  local, un 
gran valor afegit. Gràcies a  la cooperació entre els quatre ens promotors  i a  la tasca de 
coordinació de l’IDAPA, els festivals tindran de ben segur més volada. Animeu‐vos... 

 
 

Per un Pedraforca més segur 
 

El Parc Natural del Cadí‐Moixeró (amb el finançament de  l’Obra Social de  la Caixa) està 
executant  les obres d'arranjament del camí d’accés a  l'Enforcadura des del  refugi Lluís 
Estasen pel PR C‐123. En el trams on no hi ha altra solució, el camí s’estabilitza amb l’ajut 
de roques, travessers de fusta tractada i xarxes de fibres vegetals plenes de pedres. Això 
permetrà pujar  i baixar per  la tartera amb més seguretat  i, alhora, recuperar‐la,  ja que 
està  molt  degradada  (unes  23.000  persones  circulen  anualment  per  la  muntanya, 
especialment per aquest traçat). Es preveu que les obres s’acabin a l’entorn de Sant Joan. 

 
 
 

 

 
 

Resseguint la traça dels fallaires  
 
 

 

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça ha presentat la nova senyalització dels recorreguts 
de les baixades de falles. Sota la marca Camins de Foc, comprèn els itineraris per accedir 
als faros (punts on s’encenen) de Barruera, Boí, Casós, Durro, Erill la Vall, el Pont de Suert, 
Llesp, Senet, Taüll i Vilaller. Cada plafó conté informació sobre la baixada del poble, amb 
les seves particularitats  i un gràfic de  l’itinerari. EI millor és que genera producte: Guies 
de Muntanya Taüll ofereix sortides just l’endemà de les respectives baixades (+ info).   

 
 

Itineraris forestals que curen 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

D’uns anys ençà, sobretot a Japó i Corea del Sud, s’han evidenciat els efectes beneficiosos 
del boscos sobre la salut. I els banys de bosc (shinrin yoku, en japonès), s’han generalitzat 
com a teràpia, amb, com a poc, una doble implicació: la creació d’itineraris forestals i, de 
retruc, la conservació de boscos madurs. Lentament, tals activitats s’estenen també pels 
Pirineus:  l’última  novetat  (clic)  parla  de  l’establiment,  dins  del  projecte  Itineraris 
Forestals Terapèutics, d’un traçat prop de Sant Joan de l’Erm. Ho seguirem.   

 
 

L’èxit de Mont‐rebei encén les alarmes 
 

Potser no ens dirà gaire que 85.000 persones s’hagin acostat el congost de Mont‐rebei 
l’any 2015 (vegeu notícia). Que això suposi una mitjana de 230 visitants/dia, segurament 
ens  farà més evident  l’atracció d’aquest espai. Tal  freqüentació, massiva en puntes, ha 
mobilitzat diversos ens del  territori  (diputacions, consells comarcals, ajuntaments), que 
es plantegen crear un òrgan  regulador. De moment,  la Fundació Catalunya‐la Pedrera, 
propietària d’una part del congost, ha millorat el punt d’informació de la Masieta. 

 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAYnh3VkxtLUZuR00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAZkdzWDM4OExFX1E/view?usp=sharing
http://www.vallboi.cat/ca/proposta/camins-de-foc-cap-al-faro-55176
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAZ3RhMzdhMnpoeEk/view?usp=sharing
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/5820/nombre/turistes/visiten/mont-rebei/creix/40/dos/anys


 
 

EL MIRADOR 
 
 
 

 

L’Enric  Faura  es dedica professionalment  al món  editorial  i  s’ha  especialitzat  en  temes 
vinculats amb la muntanya, l’excursionisme, l’esquí i, en definitiva, els Pirineus. Autor de 
diversos llibres, ha publicat en la majoria de revistes d’aquest àmbit i ha estat director de 
la  referencial  Vèrtex.  En  aquest  article,  Una mirada  vuitcentista  als  Pirineus  (cliqueu 
aquí),  l’Enric  ens  presenta  dues  obres  originàries  del  segle  XIX,  però  reinterpretades  i 
publicades fa poc, ambdues molt recomanables per als amants de l’excursionisme.  

 
 

UNA CAMINADA AMB ... JAUME BERNADET (actor)                                                                               
 

 
 
 

 
 

L’any 1963,  la meva  tieta Lourdes Munné va prendre possessió de  la plaça de mestra a 
l’escola d’Estana. Perquè algú  li  fes companyia,  la seva germana, o sigui    la meva mare, 
m’hi va fer anar a mi. Amb només 7 anys vaig esdevenir un “homenet fet per força”, com 
m’anomenava  el Cisquet de  cal Guerra,  el més  gran de  la  classe de  tretze  alumnes de 
l’escola. Els dissabtes,  la tieta  i  jo, matinet de matinada, baixàvem amb el  jeep del Peret 
que transportava  la  llet. A Martinet, agafàvem  l’Alsina fins a Puigcerdà, on ens trobàvem 
amb la mestra d’Olopte, per passar el cap de setmana. El dilluns a trenc d’alba, tant si era 
tardor, com hivern o primavera, sortíem fosc i negre de l’hostal Martinet, travessàvem el 
Segre pel camí de Montellà, al cap d’uns deu minuts creuàvem el pontet del torrent del 
Cabiscol, passàvem davant del casalot de Rovillec i, deixant a mà esquerra el camí de Villec 
i Bastanist, enfilàvem amunt per les dreceres cap a Estana. Mai oblidaré la visió imponent 
de les penyes del Cadí des del coll de Víllec, a les primeres clarors de l’albada, i la veu de la 
meva tia que em recitava emocionada els versos de mossèn Cinto (llegiu el text complet).   
(si voleu saber‐ne més...)                   

 
 

SENDES LITERÀRIES 
 
 

 

Fa més de cent anys, l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch i un petit equip d’homes i mules 
s’embranquen en el que aleshores és tota una aventura: recórrer quatre valls pirinenques 
amb  l’encàrrec de  catalogar  el  ric patrimoni  romànic.  Travessen,  a  voltes penosament, 
ports de muntanya, entomen els elements que els depara la meteorologia i en quinze dies 
(i 3.500 pessetes de pressupost) tornen a Barcelona. Ara, l’Enric Soler s’ha calçat les botes 
i ha tingut  la paciència de resseguir fidelment  la ruta. Ho explica a Pantocràtor. Seguint 
les  passes  de  Puig  i  Cadafalch  i  la  “Missió  Arqueològica  de  1907”  (Tushita  edicions, 
2015), que  inclou  també uns  interessantísims  annexos.  Ens ha  encantat una  frase dels 
agraïments,  just  a  la  darrera  pàgina  del  llibre:  “A  tots  els  camins,  senders,  corriols  i 
dreceres, allò on sigui que són, els quals m’insten constantment a posar‐me en moviment”. 

 
 

EL WEB 
 

 

Ja n’hem parlat en algun número anterior en l’espai de noticiari, però és molt oportú fer‐
ho de nou, ara en aquesta  secció, perquè no  fa ni deu dies que el projecte Ramat de 
camins.  70  pobles  pirinencs  ha  estat  guardonat  en  la  27ena  edició  del  Premi  Turístic 
Internacional Pica d’Estats, dins  la categoria de Millor treball d’Internet. Per tant, si ens 
permeteu,  des  d’aquí  tornem  a  facilitar  l’accés  al  web  que,  recordem,  promou  el 
seguiment  (en diverses modalitats  i  condicions) de  l’itinerari que van  fer els escriptors 
Josep Maria Espinàs  i Camilo J. Cela, allà pels anys 50. No ens resistim, tampoc, a  linkar 
les paraules de Cesc Capdevila, el dinamitzador del projecte, en  l’acte de  lliurament de 
premis, perquè llença un petit SOS per al salvament dels vells camins (clic). Felicitats!  

 

 

 
 

Aquest butlletí és editat per la Secretaria Tècnica de la Taula de Senderisme de l'Alt Pirineu i Aran, grup de treball adscrit a l'IDAPA, que promou la 
participació, el debat i l’intercanvi de coneixements entre tots els col∙lectius implicats en la projecció dels Pirineus com a destinació senderista. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idapa.cat/�
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori�
http://www.sompirineu.cat/�
http://www.visitpirineus.com/�
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAbU5xMXQyWHoyQnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEASDRaNTNFMkV2Qzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAOHBST203UGdNRXM/view?usp=sharing
http://www.ramatdecamins.cat/
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAUVY2blYyRTlSTUk/view?usp=sharing
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

