“Les persones són el més important que et pots trobar en un camí”
Josep Maria Espinàs

L’inventari municipal, una eina bàsica per a la gestió dels camins
L’IDAPA, amb el plàcet de la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran, ha encarregat un Decàleg per a l’elaboració
dels inventaris municipals de camins que es pretén que acabi de conscienciar els representants dels ens locals sobre
els avantatges de disposar d’aquests instruments, més enllà del fet que són obligatoris, d’acord amb la Llei municipal i
de règim local. Estarà enllestit a finals de 2014 (aneu a la proposta d’índex).

Vine al Pallars, Viu el Jussà també a la tardor
Després d’un bon mes d’agost, en el qual més de 200 persones han participat en les vint‐
i‐cinc sortides guiades de senderisme, la campanya Vine al Pallars, Viu al Jussà continua
endavant: així, entre el 6 de setembre i el 4 de gener proposa dinou sortides més (una
cada cap de setmana), gratuïtes per aquells que s’allotgin als establiments adherits i al
mòdic preu de 5 euros per a la resta. És una bona oportunitat per caminar, sempre
acompanyats d’un guia interpretador, per indrets com el congost de Mont Rebei i el
castell de Mur o per la serra de Boumort en plena brama del cérvol (vegeu calendari).

El senderisme ara “s’escolta” a RAC1
Des del 7 de setembre, el senderisme disposa d’un nou espai a les ones radiofòniques i
en una emissora d’abast nacional. Com es llegeix en la nota de presentació, el programa
“acosta a l’audiència l’actualitat i els protagonistes de tota mena d’esports a l’aire lliure,
com les curses de muntanya (ultra trails), el running, les BTT, la natació en aigües
obertes, el triatló, l’alpinisme, l’escalada, el senderisme, els esports d’aventura, etc”.
UltraEsports, a RAC1, els diumenges de 15 a 16 h (escolteu el primer programa).

El Berguedà radiografia els senderistes
Conèixer l’impacte econòmic del senderisme a la comarca és una de les fites que s’ha
marcat l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. A tal efecte, ha signat un conveni
amb la Diputació de Barcelona i l’Escola Universitària del Maresme per elaborar un estudi
que determini el perfil dels senderistes, les seves motivacions i, especialment, la despesa
que efectuen. Amb més de 800 enquestes sobre el terreny en els camins més freqüentats
(alguns dins de l’àmbit del Parc natural del Cadí‐Moixeró), s’espera que estigui finalitzat
durant el primer trimestre de 2015. Caldrà estar atents als resultats... (vegeu notícia).

Es reobrirà el camí més perillós del món
El Caminito del Rey, al congost de los Gaitanes (Màlaga), data del 1905, però el temps i la
manca de manteniment van portar a la degradació, als accidents mortals i, finalment, a la
prohibició de pas l’any 2001 (vegeu imatges, no aptes per als més impressionables). La
intervenció per a la reobertura (cliqueu aquí) planteja també un debat: una única
actuació milionària i de lluïment institucional o desenes d’accions de conservació de
camins tradicionals?

EL MIRADOR
En Xavi Basora és un ambientòleg i periodista que col∙labora amb diferents mitjans de
comunicació, des d’on dóna a conèixer diversos aspectes del territori, sempre amb una
mirada tranquil∙la i serena. Sovint els seus articles fan referència al Pirineu i, també amb
una certa freqüència, al senderisme i l’ecoturisme en l’àmbit muntanyenc. En aquest
Mirador difonem un complet inventari de pàgines web dedicades al senderisme pirinenc,
que ha estat publicat al seu blog Per terra, mar i aire (accediu al post).
Recordeu que aquesta secció del SENdÈRIA inclou articles d’opinió que ens heu fet
arribar a idapa@gencat.cat o que, apareguts en altres mitjans, senzillament ens agraden.

EL RACÓ ... DE L’ASSOCIACIÓ CAMÍ VELL DEL PALLARS SOBIRÀ
Aquesta entitat sense ànim de lucre va néixer el febrer del 2014 en adonar‐se de la ràpida
degradació que pateixen els camins vells després d’uns pocs anys d’abandó de les tasques
de conservació, per les dificultats econòmiques de les administracions. Més enllà de fer
algunes actuacions de recuperació del traçat, com ara al camí d’Enviny a Bressui, els
objectius de l’Associació Camí Vell del Pallars Sobirà (accés al Facebook) són generalistes
i passen per conscienciar de la importància patrimonial dels camins tradicionals; per
promoure’n l’ús; per buscar un model de gestió mixt que asseguri la senyalització,
supervisió i manteniment de la xarxa de camins; per divulgar les rutes que passen pels
camins pallaresos i per aconseguir que siguin un motor econòmic.

SENDES LITERÀRIES
No és cap novetat: va aparèixer a França l’any 2000 i onze anys després el va publicar
l’editorial Siruela en castellà. Però mai no és prou tard per recórrer a poc a poquet una
petita joia com Elogio del caminar, de l’antropòleg francès David Le Breton, que conté
perles com aquesta:
“Caminar, en el contexto del mundo contemporáneo, podría suponer una forma de
nostalgia o de resistencia. Los senderistas, por ejemplo, son individuos singulares que
aceptan pasar horas o días fuera de su automóvil para aventurarse corporalmente en la
desnudez del mundo “ (llegiu fragment)

EL WEB
Tots aquells que caminen el país i tenen una certa edat, de ben segur que, en una o altra
de les seves excursions, han tret de la motxilla una guia d’un llampant color taronja o
vermell amb l’imprescindible mapa doblegat al bell mig. Avui, aquelles guies i mapes
tenen un aspecte renovat i més modern i estan confeccionades amb les tecnologies
d’última generació, però encara porten el segell i la tradició de l’Editorial Alpina.
SENdÈRIA us proposa accedir al seu web i passejar per tota la gamma de productes
d’aquesta empresa especialitzada en la cartografia i el llibre de muntanya, que té gairebé
setanta anys d’existència.

/

AGENDA
Setembre Itineraris de natura del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
21 de setembre Descobreix el Turó Galliner, Vilanova de Banat (Alt Urgell)
19‐28 de setembre Brama del cérvol al Parc Natural de l’Alt Pirineu
28 de setembre Travessa Transfronterera, Sant Júlia de Lòria – la Seu d’Urgell
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