“M’agrada de caminar quan plou,...”
Notes disperses, Josep Pla

Rutes guiades, una manera saludable de descobrir l’Alt Urgell
Un any més, s’ha presentat el llibret de les Rutes guiades a la Seu d’Urgell i comarca
(cliqueu aquí), que reuneix fins a 36 sortides que tindran lloc en el període comprès entre
l’abril de 2015 i el març de 2016. Les rutes, molt variades i disperses per arreu, abasten
diferents graus de dificultat, temàtiques (culturals, naturalistes, formatgeres,...) i
modalitats (a peu, però també marxa nòrdica i raquetes). A remarcar la col∙laboració de
nombroses entitats en l’organització d’aquestes propostes que, tot caminant, permeten
la descoberta o una millor aproximació al territori i a les activitats que acull.
El Tricentenari obre camí
La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha desenvolupat el projecte
Senders del 1714, una ruta que ressegueix els principals escenaris de la Guerra de
Successió. La unió dels deu punts clau del recorregut, entre els quals hi ha la Torre
Solsona de la Seu d’Urgell, suma 645 km i aprofita la xarxa de senders homologats ja
existent. Aquesta nova proposta a peu es pot fer lògicament en diferents etapes i no hi
ha límit de dies per completar‐les (més info).
Els distintius de qualitat dels establiments, sumar per avançar
Fa un parell d’anys, el Camí dels Bons Homes va implantar un distintiu de qualitat del servei: Acollim senderistes,
ciclistes i genets. Des de fa uns mesos, el Patronat de Turisme de Lleida està desenvolupant una iniciativa molt
similar, el segell Benvinguts senderistes i cicloturistes. Atesa la semblança dels criteris, què més lògic que facilitar que
els participants de cadascun dels segells es puguin beneficiar dels avantatges que les dues entitats ofereixen? Karina
Behar, directora del Consell Regulador del Camí dels Bons Homes, ens ha permès reproduir la carta dirigida als
associats (cliqueu aquí), en què s’explica com fer‐ho.
Una cinquantena d’empreses debaten al voltant de l’ecoturisme
Conscients que la unió i la cooperació fan la força, vuit empreses de l’Alt Urgell i la
Cerdanya van impulsar el 2014 la iniciativa Experiències Pirineus (accediu al web), que vol
consolidar aquestes comarques com a referents de l’ecoturisme i el turisme actiu
respectuós amb l’entorn. I, a finals d’abril, van organitzar la 1a jornada sobre ecoturisme
per debatre sobre el concepte i les activitats que inclou, presentar diversos casos d’èxit i
donar‐se a conèixer entre els potencials interessats a adherir‐s’hi (més info). Una primera
conclusió de la jornada: cal millorar els aspectes promocionals.
Els numeros d’Itinerànnia continuen creixent
En el número 2 del SENdÈRIA, informàvem del balanç de la temporada 2013 d’aquesta
xarxa de senders de l’Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès. Passat just un any i fet públic
l’estudi corresponent a 2014 (més info), la iniciativa segueix gaudint de bona salut i ha
incrementat tant el nombre de senderistes com la facturació. Val a dir que l’impacte
econòmic, quantificat en més de 3,3 M€, té en compte només el que generen els clients
internacionals que han comprat productes turístics a través d’operadors especialitzats.

EL MIRADOR
Ensenyar i escriure són les dues grans activitats que defineixen la trajectòria professional
de l’alturgellenc Joan Obiols. Amb la primera ha contribuït a formar generacions de joves
pagesos i ramaders pirinencs; amb la segona ha retratat i divulgat la vida dels seus petits
pobles i les seves gents. En aquestes Notes mínimes d’una col∙lecció (aquí) l’autor ens
dóna algunes pistes per descobrir i entendre la seva obra, que és tant com endinsar‐nos
en la reivindicació subtil i tranquil∙la de la identitat territorial i cultural dels Pirineus i,
sobretot, de la dignitat de les persones que hi habiten i els mantenen humanitzats.

EL RACÓ ... DEL CINQUÈ LLAC
La nostra història comença ja fa 6 anys. Un grup d’empresaris de turisme rural prenem
consciència que no som res sense el territori, que en depenem i que l’hem de cuidar de
manera responsable i sostenible per crear llocs millors on viure i per visitar. D’aquí, neix el
Cinquè Llac, una ruta circular de senderisme pel Prepirineu de Lleida, en cinc etapes. Un
producte que, amb només 3 anys, ha afavorit la desestacionalització del turisme, atraient
senderistes estrangers fora de temporada, i ha minimitzat els impactes que poden
generar sobre els recursos i l’entorn natural. També està contribuint a la consolidació
turística dels Pallars i, alhora, a una millor gestió del patrimoni viari, mitjançant les
aportacions tant del sector privat com de les administracions públiques i també dels
visitants, a través de l’ecotaxa i el treball dels voluntariats. El Cinquè Llac és un dels
projectes nominats per al Premi Medi Ambient 2015.

SENDES LITERÀRIES
En aquesta ocasió no parlarem d’un llibre, sinó d’un guardabosc del National Park Service,
després escriptor i un dels referents de l’ecologisme. De fet, Edward Abbey (1927‐1989)
va durar molt poc com a ranger pel seu desacord amb les polítiques que afavorien el que
ell en deia “cultura industrial i de consum en el medi natural”. Desert Solitaire és el seu
manifest, unes reflexions a partir de l’experiència laboral a l’Arches NP, a finals dels anys
cinquanta. Ja hi denunciava, per exemple, la proliferació de l’asfalt en els accessos i els
camins dels parcs, que facilitava l’entrada massiva de cotxes (vegeu extracte), fins al punt
que els anomenava “national parking lots” (aparcaments). Un altre llibre, La banda de la
tenaza (Ed. Berenice), narra les peripècies de quatre penjats per atemptar contra una
presa del riu Colorado i és un dels textos precursors de l’ecologisme radical i actiu. Un
personatge i una obra interessants,...

EL WEB
El Camino de Santiago és una de les rutes de peregrinació més importants –si no la que
més– del món. Són milions els peregrins que, al llarg dels segles, han trepitjat aquest
camí, en qualsevol dels seus itineraris (el 2014, més de 235.000 peregrins →clic). És lògic,
doncs, que s’hagi anat configurant una cultura xacobea, que inclou conceptes, llegendes,
itineraris, tradicions i persones. xacopedia.com és una recopilació enciclopèdica de tot
aquest coneixement, que va creixent també amb les aportacions dels col∙laboradors
anònims. Una eina útil, tant per a qui ja té la Compostela com per al públic general.

AGENDA
17 de maig Sortida guiada Fauna de muntanya (Alp, Cerdanya)
24 de maig Bordes de pastor (Llessuí, Pallars Sobirà)
31 de maig Marxa popular de la vall de Siarb (Llagunes, Pallars Sobirà)
Subscriu‐te a través d’aquest formulari
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