
 
 “In my room, the world is beyond my understanding; but when I walk I see that it consists of three or four hills and a cloud*”  

Of the surface of things, Wallace Stevens 
 

 

“Titulacions, competències professionals i perspectives en l’àmbit del guiatge” 
 

És el títol del seminari que, organitzat per l’IDAPA, va aplegar a mitjan desembre a Sort una quarantena de guies per 
tal d’identificar  els  reptes  comuns  i  les oportunitats que  tenen  en  l’exercici de  la professió, més  enllà de  la  seva 
especialització  (guia de natura,  cultural, d’activitats esportives,...). Aquí  va  l’esborrany de  les primeres  conclusions 
(clic), al qual, sobretot si esteu vinculats al sector, podeu aportar qualsevol observació (info@sompirineu.cat). 
 
 

S’amplia l’oferta de camins senyalitzats 
 
 

 

El dissabte 19 de desembre  va  tenir  lloc  l’obertura del nou  itinerari  entre  la Pobla de 
Segur  i Salàs de Pallars, que té un recorregut de 6,7 km. El sender uneix aquestes dues 
poblacions i Sant Joan de Vinyafrescal, es pot seguir tant a peu com en bicicleta i, a més, 
facilita  l’accés  als  espais  de  bany  de  l’embassament  de  Sant  Antoni.  La  iniciativa, 
impulsada pel Consell Comarcal  i els dos ens  locals,  s’inscriu en el marc de Camins del 
Jussà, que ja arriba als 400 km de senders senyalitzats (Informació facilitada per l’Epicentre)   

 
 

Una (futura) eina per als qui treballen en l’àmbit dels camins 
 

El Concurs d’Idees Emprenedores del Berguedà 2015 ha distingit amb el Premi a la millor 
Idea el projecte Perícia Caminera, presentat per Xavier Campillo,  i basat en  la proposta 
de creació d’una plataforma web per a professionals, que  incorpora un visor de camins 
públics  i  ofereix  serveis  gratuïts  i  de  pagament  per  facilitar  la  realització  d’inventaris 
municipals de camins. Tal visor de camins públics (inventariats o classificats en registres 
oficials  o  protegits  legalment)  vol  proporcionar  un  servei  gratuït  d’àmbit  espanyol  i 
esdevenir en aquest sentit un portal de referència.  El jurat ha guardonat la iniciativa pel 
caràcter  innovador,  per  l’aplicabilitat  real  al  territori  i  per  la  utilitat  en  la  creació  de 
productes turístics i esportius. Enhorabona! Seguirem la seva evolució de ben a prop... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Passes per a la salvaguarda de la cultura pastoral transhumant 
 
 

 

© albert vaca  
 

Amb comptagotes, en els butlletins oficials apareixen disposicions relacionades amb els 
camins  i  les  activitats que  s’hi  realitzen.  En  el núm.  17 del  SENdÈRIA  ens  referíem  al 
DOGC i a la declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional de la Via del Capsacosta. Ara 
és el BOE qui publica  la resolució del Ministerio de Educación, Cultura  i Deportes per  la 
qual  s’incoa  expedient  de  declaració  de  la  Transhumància  com  a  manifestació 
representativa del Patrimoni Cultural Immaterial (vegeu text). Seran a temps de salvar‐la? 

 
 

Increment de les operacions de rescat a muntanya 
 

Amb el final d’any arriba també l’hora del balanç. En el cas dels rescats al medi natural, 
per exemple, els Bombers de  la Generalitat  registren un  creixement  significatiu de  les 
actuacions  de  salvament  a  muntanya.  La  gran  preocupació,  expliquen,  és  la  poca 
preparació que tenen moltes de  les persones que han d’anar a rescatar. Per pal∙liar‐ho, 
adjuntem uns consells pràctics (cliqueu aquí) i una curiosa estadística amb el detall de les 
accions del 2014, per categories i per municipis de l’Alt Pirineu i Aran (accediu ara). 

 

 
 
 

*”A la meva cambra, el món supera la meva comprensió; però quan camino veig que consisteix en tres o quatre turons i un núvol” 
 

https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEANFJoby1jWmNCQ1U/view?usp=sharing
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12586.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/seguretat_a_la_muntanya/boletaires/docs/triptic_muntanya.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAWTN2ZzVOODBqaXc/view?usp=sharing


 
 

EL MIRADOR 
 
 

 

El  senderisme  és  una  activitat  social  i  turística  cada  cop més  valoritzada,  fins  i  tot  en 
destins  de  sol  i  platja,  com  les  Illes  Canàries.  En  la  línia  que  preconitza  la  Taula  de 
Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran, també han entès que els inventaris de camins són una 
eina necessària,  tant per  recuperar‐los com per gestionar‐los.  I en el municipi de Santa 
Cruz de Tenerife  s’han posat a  la  feina de catalogació dels  seus camins  tradicionals. Els 
geògrafs Aarón Rodríguez  i Vicente M.  Zapata ens expliquen  la metodologia que estan 
utilitzant i com hi fan participar activament la població (llegiu el text). 

 
 

UNA CAMINADA AMB ... MARIA BARBAL (escriptora)                                                                               
 

 

 
 

 
 

“Des de  l'ermita  de  Sant  Josep  d'Olp,  penjada  damunt  del  riu Noguera  Pallaresa, hi ha 
bona vista. Sort  i Rialp, mirats de  tan amunt es  fan  xics,  i alguns dels pobles de  la Vall 
d'Àssua, encara més. Aquest és el punt de partida.  Sota l'ermita, a la desviació que ens hi 
ha portat des de la carretera que va al poble d'Olp, surt un camí que duu a Altron. És una 
ruta  variada,  que  planeja,  baixa  i  puja. Que  té  rocs  i  terra  premuda  de  base.  A  hores 
discorre entre arbres; altres estones, per trams destapats. En general, per a un caminant 
corrent, resulta agradable perquè, malgrat tenir poques dificultats, presenta al∙licients. Jo 
l'he  feta  a  l'hivern,  amb  trossos  relliscosos  a  causa  del  gel  i,  en  ple  estiu,  amb  un  sol 
cremant,  que  convida  a  accelerar  el  pas.  Aquesta mena  de  ruta m'agrada  en  especial 
perquè em  fa pensar en  la meva mare que, de  joveneta,  feia  recorreguts semblants, des 
d'Altron, per anar als prats o a cosir a Rialp o a les festes majors de prop”. 
(si voleu saber‐ne més...)                     

 
 

SENDES LITERÀRIES 
 
 

 

 
 

“Un  fascinant  retrat  de  la  infinita  gamma  de  possibilitats  que  es  presenten  a  peu. 
Analitzant temes que van des de l’evolució anatòmica fins el disseny de les ciutats, passant 
per les cintes de córrer, els clubs de senderisme i els costums sexuals, Solnit sosté que les 
diferents  variants  del  desplaçament  pedestre  –inclòs  caminar  per  plaer–  suposen  una 
acció política, estètica i de gran significat social”. Això es llegeix a la pròpia contraportada 
de Wanderlust: Una historia del caminar (Ed. Capitán Swing) i no cal afegir‐hi gaire més. 
O només que Rebecca Solnit,  l’autora, sap conjuminar a  la perfecció  la visió històrica,  la 
reflexió  política  i  l’anecdotari  més  divertit  al  llarg  de  les  450  pàgines  del  llibre.  No 
intenteu, però, llegir‐lo en ruta, a menys que estigueu disposats a carregar 710 g de més a 
la motxilla... 

 
 

EL WEB 
 

L’Arxiu Fotogràfic del CEC conté milers d’imatges que abasten més de 150 anys d’història 
i d’històries. És molt il∙lustratiu donar un cop d’ull a algunes d’aquestes instantànies (clic) 
perquè  ens  permeten  veure  l’entusiasme  i  l’equipament  amb  què  s’afrontaven  les 
ascensions  als  cims  pirinencs  a  principis  del  segle  XX:  fins  i  tot  hi  afloren  algunes 
corbates!! Ben diferent de  les  vestimentes que  lluïm avui per practicar el  senderisme, 
amb totes les capes que calgui dels materials més resistents al fred, a l’aigua o al vent. I si 
parlem  de  tèxtils  per  a  la muntanya, hem  de  referir‐nos  per  força  a Grifone  (accediu 
aquí), per la seva vinculació inequívoca amb els Pirineus des de la Seu d’Urgell, pels més 
de  trenta anys que porta en actiu  i pel prestigi que  s’ha ben guanyat en el panorama 
internacional. Hi veureu també la moda de la temporada d’hivern 2015... 

 
 
 

 

 

 
 
 

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  Dóna’t de baixa fent clic aquí  Accés a números anteriors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?url=http://capitanswing.com/libros/wanderlust-una-historia-del-caminar/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiY65LY86PKAhUFaRQKHeuAAG8QwW4IHjAE&usg=AFQjCNG2Lc1tIj0AQMG0MCfMEwyVj2sUGQ�
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/0B8WaTkXEKkEAQ3kxTGwyMTdUa00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAS3NaTG9JcFozS1E/view?usp=sharing
https://www.flickr.com/photos/98003955@N07/sets/72157637042621303/
http://www.grifone.com/ca/
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

