
 
“Sense camins públics, ras i curt, no hi ha llibertat”  
El llibre dels camins, Xavier Campillo i Rafael López‐Monné 

 

 

Rehabilitant camins... 
 

Arriben  notícies  de  sengles  actuacions  en  camins mitjançant  aquelles  fórmules  que 
qualifiquem d’alternatives,  en  tant  que  s’aparten de  les més  habituals.  En un  cas,  els 
organitzadors de la cursa Ultra Pirineu han col∙laborat econòmicament en l’arranjament 
del camí Pedraforca 360° (PR‐C 127), que dóna la volta al massís (clic). En l’altre, en una 
dura  jornada de  treball del recuperat Comú de Veïns  (clic), s’ha  reconstruït un mur de 
pedra seca d’un camí de Tornafort (Soriguera). Que s’escampi l’exemple! 

 

 

 
 

Nou contenciós per la propietat d’un camí a l’Alt Urgell 
 
 

 

“L’Ajuntament preveu fer un inventari de camins per reiniciar el procés per tal de reclamar 
la propietat de la via”. Així acaba la notícia (llegiu‐la aquí) que informa d’un plet, entre el 
consistori de Cabó i la propietària d’una finca, que es va iniciar ja fa un munt d’anys, allà 
pel  2008.  No  ens  cansarem  d’insistir  (i  som  uns  pesats)  en  la  necessitat  que  els 
ajuntaments elaborin els  inventaris municipals de camins. De fet, durant aquest mes de 
juliol, l’IDAPA presentarà un llibret, el Decàleg, que dóna les pautes per fer‐los...   

 
 

Atraure la canalla al senderisme, el gran repte 
 
 

 

És  sabut  que  l’afinitat  pel  senderisme  augmenta  amb  l’edat:  d’acord  amb  diversos 
estudis, el grup més actiu és el que més s’acosta a l’edat de la jubilació, de cinquanta‐cinc 
fins a seixanta‐quatre anys. No és estrany, doncs, que molts organismes (per exemple, els 
propis parcs pirinencs) organitzin diferents accions per atrapar els més joves. Però ara ens 
fem  ressò d’una  iniciativa  forana, Kids  in Parks,  implantada  a  l’est dels Estats Units el 
2008 i que, passats set anys, ja pot presentar un cert balanç de resultats (accediu aquí).  

 
 

La importància de documentar els camins històrics 
 

El geògraf Carlos Guàrdia, de  la mà de  l’Institut d’Estudis Comarcals de  l’Alt Urgell, en 
col∙laboració amb el Grup de Recerca de  la Cerdanya, ha desenvolupat el projecte que 
porta  l’extens títol de Sal, exèrcits  i altres passavolants. Estudi del camí Cardoner a  la 
cara nord de la serra del Cadí  (vegeu nota). Una bona part del treball s’ha nodrit amb les 
aportacions i testimonis de gent gran, coneixedora del camí i de les nombroses històries 
que l’envolten i que no hauríem de permetre  que caiguin en l’oblit. És, efectivament, a 
través  d’estudis  com  aquest  que  es  recupera  un  patrimoni,  tangible  i/o  immaterial, 
d’enorme vàlua.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

El Tour de l’Aneto, una altra travessa al mercat  
 

Un nou producte per etapes a disposició d’aquells que volen practicar el senderisme als 
Pirineus, ara seguint  la traça de  l’escriptor  i pirineista francès Alfred Tonnellé al voltant 
del massís de l’Aneto. Per completar el recorregut circular, amb sortides des de Benasc o 
Vielha, cal superar sis colls situats per sobre dels 2.000 m  i caminar 115 km a través de 
l’Aran, Osca i l’Alta Garona, per uns paratges espectaculars (més info).      
 
 

http://www.google.es/url?url=http://www.ncrpa.net/%3Fpage%3D72&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9OKcVfnUFsL8ULPIgsAO&ved=0CDwQ9QEwEzgU&usg=AFQjCNEYhEQy7NZyo0qLOnzOOMJGhIq7vA�
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/20150610_Arranjaments-Pedraforca360
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4233/soriguera/recupera/comu/veins/aixeca/mur/pedra/derruit
http://www.lleida.com/noticia_canal/litigi-cabo-la-propietat-del-cami-accedir-un-cementiri
http://veilletourisme.ca/2015/07/06/initier-les-enfants-a-la-randonnee-dans-les-parcs/?tagged=&utm_source=twitter&utm_medium=mediasociaux&utm_campaign=diffusion
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEASXRsZVFrNE9wWFk/view?usp=sharing
http://tourdelaneto.com/


 
 

EL MIRADOR 
 

 
 

 
 

 

Pics,  rius,  congostos,  tarteres,  estanys,  comes,  congestes  o  cingles  són  alguns  dels 
elements més característics del paisatge pirinenc i prepirinenc. La majoria de mortals ens 
hi acostem trepitjant els camins plens de pedres. Tanmateix, els geòlegs, avesats a mirar 
el  terra més que el  cel, hi veuen margues, pissarres, granits o argiles,... En aquest  text 
(accediu aquí), des de  l’Institut Cartogràfic  i Geològic de Catalunya ens donen algunes 
claus per entendre com i quan es va formar la serralada, com es comporten els materials, 
quins riscos naturals s’hi associen  i com  incideixen en  les activitats humanes. Tot plegat, 
per convèncer‐nos que, per entendre el paisatge, només cal saber mirar. 

 
 

EL RACÓ ... D’ITINERÀNNIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Itinerànnia  és  una  xarxa  de  senders  de  2.500  km  entre  les  comarques  del  Ripollès,  la 
Garrotxa  i  l'Alt  Empordà.  Caminar  assaborint  el  territori,  aquest  és  l'objectiu  de  la 
proposta basada en el model suís:  la xarxa de senders és com un "mapa" de carreteres, 
camins pedestres en  aquest  cas, que permet  anar de qualsevol punt a qualsevol  altre. 
Així,  cadascú es pot dissenyar  la  ruta a  la  seva mida o escollir alguna de  les propostes 
d’itineraris,  segons  el  temps  que  hi  vulgui  dedicar,  el  grau  de  dificultat,  els  interessos 
culturals, arquitectònics, naturals,... En definitiva,  Itinerànnia  recupera  les antigues vies 
de comunicació entre els pobles per poder arribar a qualsevol racó, dins d’un marc molt 
més ampli que possibilita caminar dels Pirineus fins al mar, i viceversa. 

 
 

SENDES LITERÀRIES 
 
 
 
 

 

Aquest mes correspon recomanar el que podríem anomenar un multillibre. I és que, si bé 
el gruix de Pels alts Pirineus narra en primera persona el viatge que durant els estius de 
1896 i 1897 van fer els anglesos Harold Spender i Hubert Llewellyn Smith, el cert és que va 
molt  més  enllà:  des  de  la  introducció  de  140  pàgines  del  traductor  (i  autor  de  les 
completíssimes notes al peu) Dídac Ettinghausen, on emmarca el pirineisme, glossa  les 
vides  dels  autors  i  repassa  l’evolució  de  la  tenda  de  campanya  i  de  la  fotografia  de 
muntanya,  fins  als  annexos  a  càrrec  d’Smith,  amb  la  història  d’Andorra,  una  àmplia 
bibliografia dels Pirineus o una llista de les alçades dels principals cims i ports,... en peus. 
Una nova perla  literària que ens  regala Garsineu Edicions, a qui  ja  tocaria  reconèixer‐li 
com cal la seva impagable tasca.   

 
 

EL WEB 
 

S’ha  fet  esperar,  però  finalment  arriba  a  aquest  espai  el  portal especialitzat
senderisme.com,  que  és  una mica  el  referent  per  a  tots  els  agents  que  es mouen  al 
voltant d’aquesta pràctica. En aquest sentit, permet al senderista acostar‐se ràpidament 
als  productes  existents  i,  per  una  altra  part,  facilita  que  les  empreses  publiquin  i 
actualitzin les seves propostes (sigui un tresc de quinze dies al Kirguistan o una excursió 
d’un  dia  per  la  Ribera  Salada),  sense  intermediacions.  A  més,  conté  un  directori 
d’empreses  del  sector  (guiatge,  allotjaments,...)  amb  accés  directe  al  seu  web,  una 
agenda d’activitats territorialitzada  i espais per als qui es vulguin anunciar. Si encara no 
ho teniu resolt, la destinació de vacances (a peu) a un clic,... 

 
 
 
 

 
 

 
 

AGENDA 
 

19 de juliol  UltraVallsdàneu (inclou caminada i marxa populars), Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) 
8 d’agost  5a Cuca de Llum, Talarn (Pallars Jussà) 
30 d’agost  XIX Corsa e Caminada des 15 Pòbles, Val d’Aran  

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senderisme.com/�
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/0B8WaTkXEKkEAeXZRVHIySkkwakk/view?usp=sharing
http://www.itinerannia.net/
http://ca.itinerannia.net/crea-la-teva-ruta/
http://ca.itinerannia.net/itineraris/propostes-ditineraris/
http://ca.itinerannia.net/itineraris/propostes-ditineraris/
http://www.senderisme.com/default.aspx?idioma=ca-ES
http://www.ultravallsdaneu.com/
http://www.cucadellum.net/
http://www.corsa15pobles.org/index.html
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
https://drive.google.com/folderview?id=0B8WaTkXEKkEAeDNvV1RjTFlLWlE&usp=sharing

