“Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino sin nada que me entretenga”
Los ejes de mi carreta, Atahualpa Yupanqui

A punt un mètode per determinar la dificultat dels itineraris de senderisme
Només resten uns pocs dies per a la presentació d’El mètode SENDIF. Criteris per
determinar el grau de dificultat dels itineraris a peu. Guia per a informadors turístics i
tècnics de senderisme. És el resultat de dos seminaris organitzats per l’IDAPA, amb una
trentena d’experts, i proposa un sistema comú de classificació dels itineraris, atès que la
informació sobre el grau de dificultat no és homogènia arreu dels Pirineus. A l’aguait!
Seguint les passes de Cela i Espinàs
Després d’un dilatat temps de gestació, finalment veu la llum la ruta Ramat de Camins,
que segueix l’itinerari que fa seixanta anys van fer els escriptors Camilo J. Cela i Josep M.
Espinàs pel que anomenaven el Pirineu de Lleida i que van explicar posteriorment en
sengles llibres. La ruta, que ha estat readaptada per utilitzar els antics camins veïnals i
evitar l’asfalt, supera els 300 km i es pot fer en una quinzena d’etapes (vegeu el web).
Èxit de participació ciutadana en la definició de la xarxa verda andorrana
El Govern andorrà ha començat a treballar en la futura xarxa d’infraestructures verdes,
un conjunt d’itineraris continus i espais oberts de gran interès paisatgístic, ambiental i
cultural que han de permetre la mobilitat sostenible i no motoritzada. I ho ha fet amb un
procés de participació de la ciutadania i dels agents públics i privats del territori per
recollir els itineraris més habituals (vegeu qüestionari), en el qual s’han obtingut més de
tres‐centes respostes. Paral∙lelament, s’ha posat en marxa una pàgina web (clic), s’han
elaborat un vídeo informatiu i un mapa interactiu d’itineraris. Tot plegat ha de culminar,
ja l’any 2016, amb la redacció del Pla sectorial d’Infraestructures Verdes d’Andorra.
Els centres excursionistes, puntals en la projecció de les caminades
La FEEC acull (si no ens hem descomptat) 422 entitats, 20 a l’Alt Pirineu i Aran, que sota
diferents fórmules –clubs, centres, agrupacions,...– promouen caminades, en molts casos
setmanalment. Quedi constància, doncs, de la impagable tasca que efectuen aquestes
entitats. Com a mostra, un amic subscriptor ens informa d’una sortida temàtica, una
caminada micològica, que a mitjan octubre va organitzar el C.E. de l’Alta Ribagorça i que
reuní una quarantena de persones (en una bona part, basques i valencianes). Sota el
guiatge de dues expertes, recolliren fins a 60 espècies diferents de bolets, amb els quals
van muntar una exposició al Pont de Suert. No ens ha dit si, després, se’ls van cruspir...
Festa del senderisme a les Illes Afortunades
Quan es distribueixi aquest butlletí estarà en plena ebullició la IV edició del Gran Canaria
Walking Festival, que entre el 5 i el 8 de novembre ofereix als inscrits d’arreu del món un
programa de cinc atractives rutes, inclosos el transport, els guies especialitzats,
l’assegurança d’accident i un generós lot de regals (accediu al web). És, sens dubte, una
molt bona referència per adaptar, per exemple, a l’Alt Pirineu i Aran. Qui recull el guant?

EL MIRADOR
Contràriament al que propugnava Josep Maria Rispa en l’anterior MIRADOR (El Pirineu
no existeix!), hi ha veus que afirmen que sí que existeix i que només n’hi ha un. Manel
Figuera, un altre significat militant de la causa pirinenca –en aquest cas, des de la
Cerdanya–, lingüista, alpinista i escriptor, ens ha fet arribar la rèplica a les tesis del
defensor del topònim Pirineus, en plural. Frisem perquè l’Institut d’Estudis Catalans,
l’Institut Cartogràfic, els coromines, els mariusserres o vosaltres, lectors d’aquest
butlletí, també hi poseu cullerada! “Els Pirineus”: una manera de fragmentar la
singularitat del nostre Pirineu, a un clic.

EL RACÓ ... DEL GRUP EXCURSIONISTA D’OLIANA
L’entitat va néixer, ara farà trenta anys, amb la idea de donar a conèixer el nostre entorn
a la gent del poble i de la comarca. És per això que el setembre passat va impulsar una
Caminada Popular (vegeu fotos) que va enllaçar una bona part de les fonts del municipi,
algunes d’elles gairebé desaparegudes i poc conegudes. Per fer l’itinerari es va haver de
netejar els camins i, sobretot, els accessos a les fonts, molt deteriorats. A més, es van
instal∙lar uns cartells de fusta amb els topònims. Ara s’està col∙laborant amb l’Ajuntament
per marcar de manera permanent aquest recorregut. Al llarg de l’any, el Grup
Excursionista d’Oliana promou moltes altres activitats (accediu al web).

SENDES LITERÀRIES
“Para sentirse conmovido por los encantos del paseo y llegar a tener la necesidad psíquica de pasear se
precisa cierto grado de formación, cierto bagaje de ideas que no cualquiera posee: y por ello, como es
natural, un simple jornalero no puede experimentar el grato placer de un paseo”

Déu n’hi do! Això ho va escriure Karl Gottlob Schelle el 1802 a El arte de pasear (Díaz &
Pons Editores, 2013), una mena de manual d’ús del caminar i dels seus efectes sobre
l’esperit, més enllà del simple exercici físic. Per molt que en certs moments pugui
semblar trivial o fora de temps, és d’aquells llibres que et fa agafar el llapis sovint per
subratllar una sentència. Curiosament, l’autor va acabar els seus dies en un manicomi...
“En definitiva, para pasear por el bosque, aunque no quiera uno trasladarse a la atmósfera ideal de un
bosque sagrado, lo más adecuado es un sombrío robledal”

EL WEB
Tot i que no n’era l’autor, una de les cançons que interpretava el malaguanyat poeta xilè
Victor Jara i que més ha transcendit per la seva càrrega reivindicativa és A desalambrar
(escolteu aquí). I aquest és justament el nom que va adoptar, l’any 2001, una plataforma
cordovesa per a la defensa i protecció dels camins públics. La seva raó de ser és “la
constante usurpación, por parte de cotos de caza, reparcelaciones y obras públicas, de los
caminos tradicionales” i el seu web (clic) recull el seguit d’accions (caminades, xerrades,
cursos o crides a l’aprovació dels inventaris de camins), per contrarestar‐la, a través d’un
intens activisme social. També pel web, hem tingut notícia, per exemple, de l’existència
del Dia de los Caminos Públicos o del Dia Andaluz del Senderismo. Molt interessant.

AGENDA
22 de novembre Sortida guiada Camins perduts del Moixeró – la Miquela, Bagà (Berguedà)
28 de novembre Rosa del Nord Trail, Golf d’Aravell (Alt Urgell)
5‐7 de desembre XXIII Fira Pirineu Esport i Natura, Bellver de Cerdanya
Subscriu‐te a través d’aquest formulari

Dóna’t de baixa fent clic aquí
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