“I came upon a child of God, he was walking down the road and I asked him: tell me, where are you going? He said I’m going on down to Yasgur’s Farm*”
Woodstock, versió Joni Mitchell / versió Crosby, Stills & Nash

Tret de sortida per a un ambiciós projecte: Camina Pirineus
El dia 1 de març es va presentar el projecte Camina Pirineus: creació de la xarxa de
senders a la carta, l’eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell, a desplegar en
l’horitzó 2020. Impulsat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, compta amb un pressupost
de 2’2 M€, dels quals el 43% corresponen als fons europeus FEDER. S’ha de remarcar la
implicació dels dinou ajuntaments de la comarca i, sobretot, l’aposta decidida i
estratègica pels camins, el senderisme i l’ecoturisme. Feu clic i veureu les característiques
del projecte (el més puntuat d’entre els 53 presentats a l’eix 6 del FEDER).
L’activitat formativa de l’IDAPA s’exporta bé
En el número 17 del SENDÈRIA (octubre 2015) informàvem del primer Seminari
formatiu per a l’elaboració dels inventaris municipals de camins, organitzat per l’IDAPA i a
càrrec de l’advocat Eduard Borràs i del geògraf Xavier Campillo. Ens complau saber que
el mateix tàndem acaba d’impartir un curs similar a les illes Canàries (clic). L’objectiu
tampoc no ha canviat: conscienciar els ens locals de la necessitat de fer els inventaris.
La tècnica de la pedra seca: a punt per obtenir un merescut reconeixement...
Creació del Gremi de Margers de Mallorca, a primers d’any: “posar en valor l’ofici i
difondre un codi de bones pràctiques” són els seus objectius principals (ara). Per una altra
part, uns pocs dies després, obertura del període d’informació pública de l’expedient de
declaració com a Bé d’Interès Cultural de la construcció amb pedra seca, per part del
Consell Insular de Mallorca. Ambdues notícies segur que reforçaran la candidatura per a
la declaració de la tècnica de la pedra en sec com a Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat de la UNESCO, a presentar conjuntament per vuit països europeus (aquí).
... I a l’abast dels qui la vulguin conèixer millor
No deixem la tècnica de la construcció de la pedra en sec perquè, per a finals del mes
d’abril, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha organitzat el
curs Recuperació de camins tradicionals. Construcció de murs de pedra seca i
empedrats. L’activitat tindrà lloc en dues sessions dobles de cap de setmana a l’Escola
Agrària del Pirineu, a Bellestar (Alt Urgell), i serà conduïda per l’expert Jordi Tutusaus.
Aquí trobareu el programa del curs (animeu-vos, que encara queden places) i, aprofitant
l’avinentesa, us recomanem novament aquest excel·lent manual.
Iniciativa per reduir els accidents de caça
La convivència, en temps i espai, de cacera i senderisme (o qualsevol altra activitat en el
medi natural) no és possible perquè comporta un elevat i contrastat perill d’accidents.
Per això, quan es planifica una batuda, és molt important que la informació circuli amb la
màxima celeritat i tingui un ampli abast. En aquest sentit, la iniciativa de l’Ajuntament de
la Cellera de Ter de marcar sobre mapa la zona de risc i difondre-la a través de les xarxes
socials pot ser molt efectiva (vegeu notícia). De moment, sembla que funciona prou bé.
*”Em vaig trobar un noi que caminava carretera avall i li vaig preguntar: ei, cap on vas? Vaig tirant cap a la granja d’en Yasgur” (trad. lliure)

EL MIRADOR
El 2015, per tal de commemorar el 60è aniversari del Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, es va publicar una edició en paper d’El portarró, la revista del
parc. L’inefable Josepmaria Rispa va idear i coordinar un ampli dossier central que, sota el
títol Un parc de pel·lícula, aplegava un seguit d’articles de temàtica diversa que tenien la
singularitat que es titulaven com films estrenats el 1955, any amunt/any avall. La
Secretaria Tècnica de la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran (és a dir, el consell de
redacció del SENdÈRIA) va elaborar per a aquella ocasió Senders de glòria, un text que
parlava dels camins pirinencs i de la seva evolució i que, plenament vigent, reproduïm tot
seguit (clic).

UNA CAMINADA AMB ... PEP FORN (dissenyador gràfic)
“L'itinerari que us proposo és l'ascensió a la muntanya de Sant Quiri, un cim de 1.502
situat al municipi de les Valls d'Aguilar. Gràcies a la característica forma triangular del cim,
és visible i es reconeix des de bona part de l'Alt Urgell i comarques veïnes. Per a mi, és una
muntanya molt propera: per la proximitat al lloc on visc i per ser la meva via d'escapament
en aquells dies que necessites una mica de temps per a tu mateix, per pensar o
senzillament per fer una mica d'exercici. L’ascensió més clàssica surt des del poble de
Noves de Segre; són quasi 5 km i 860 m de desnivell que en alguns trams es tornen bastant
costeruts. El camí està molt marcat, ja que és una ruta habitual de senderistes i
esportistes. Així, cal destacar la cursa que puja al cim, la Vertical Quiri, que aquest any
arriba a la seva X edició, i també la iniciativa del Camí Vell de les Valls d'Aguilar, que ha
recuperat força trams de camins oblidats i/o perduts, propers a la muntanya. A pocs
metres de la creu que marca el cim, hi ha una petita capella dedicada a Sant Quiri i Santa
Julita, on se celebra un aplec a mitjans del mes de juny”.
(si voleu saber-ne més...)

SENDES LITERÀRIES
D’un temps ençà, el moviment Slow ha guanyat adeptes en diferents facetes de la nostra
vida quotidiana: es va introduir amb el menjar (slow food), però ara es parla, entre
d’altres, d’slow fashion, d’slow church, de cittaslow o d’slow sex. Modes a banda, és clar
que l’aproximació a la muntanya tradicionalment i generalment ja ha anat en aquesta
línia, des de molt abans que sorgís tal filosofia. Però, potser per contraposició a l’eclosió
del running i de la visió més competitiva, ara l’alpinista i escriptor basc Juanjo Garbizu
torna a reivindicar a Slow Mountain (Editorial Diéresis, 2016) una manera més relaxada
de viure la muntanya i, en definitiva, la vida. Com a curiositat, cal dir que el terme no és
propi: se’l va trobar a la secció de La Contra de La Vanguardia, després d’una entrevista
que el presentava com a “pioner de l’Slow Mountain” (clic). Li va agradar i se’l va fer seu...

EL WEB
Després de trenta-dos números, fem la primera incursió al Regne Unit per acostar-nos al
web de Ramblers (clic). Es tracta d’una associació que té més de 80 anys d’història i que
aplega prop de 110.000 socis (a setembre de 2015). A través de la pàgina es pot accedir,
per exemple, a un formulari que permet acotar territorialment una àmplia selecció de
rutes i una completa agenda que es va posant al dia, per a qui es vulgui apuntar a
caminades en grup. Però, a banda d’aquesta vessant més turística, l’activitat de Ramblers
inclou programes de voluntariat per al manteniment dels camins, suport legal per
protegir els drets del caminaires o la publicació d’un magazine i d’interessants blogs. Us
aconsellem que vagueu una estona pel web perquè constitueix un excel·lent referent.
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
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