
 
 “Llàtzer, aixeca’t i camina”  

Joan 11:1‐44 
 

 

Nou producte turístic que combina tren i senderisme / Barcelona i Pirineus 
 
 

 

I ja ha estat present al Salon du Randonneur de Lió, a finals del passat mes de març, atès 
que  va  dirigit  específicament  al mercat  francès.  Es  tracta  d’un  producte múltiple  que 
permet combinar el TGV, l’estada a Barcelona, els dos eixos ferroviaris que penetren als 
Pirineus  i tres propostes de senderisme autoguiat (Cinquè Llac, serra de Monestirs  i vall 
de Núria), en una clara aposta pel turisme sostenible. Només cal veure’n el títol: RANDO‐
TRAIN, de la France aux Pyrénées Catalans avec TGV et trains locaux (+info).    

 
 

Com s’aguanten els murs de pedra? 
 

Hi ha molt poquetes places disponibles  i manquen només unes poques hores per a que 
tingui  lloc,  però  no  ens  podem  resistir  a  difondre  aquest  curs,  Introducció  a  la 
construcció de marges de pedra seca (vegeu programa), que, organitzat per l’Associació 
Camí Vell del Pallars Sobirà  i el Parc Natural de  l’Alt Pirineu, es desenvoluparà sobre el 
terreny, en un punt del camí de Rialp a Surp, els matins del 9 i 10 d’abril. Una magnífica 
oportunitat per aprendre les tècniques tradicionals de la mà del mestre Josep Simorra.  

 

 

 
 

Mantenir els camins amb cervesa!  
 
 

 

De  la  comarca  aragonesa  del  Sobrarbe  arriba  una  acció  exemplificativa  d’aliances 
col∙laboratives  entre  agents  del  territori  que  tenen  una  bona  visió  de  futur  i  una 
estratègia que hi reverteix per enfortir‐lo. Es  tracta de Zona Zero  (un centre de BTT de 
l’Ainsa)  i  la  cervesa artesanal Tronzadora  (motoserra, en aragonès): entre altres  coses, 
0,10 € de cada cervesa venuda aniran a la neteja, manteniment i promoció dels camins de 
la comarca (vegeu notícia). Cal beure, però, amb moderació... 

 
 

A la ciutat, també caminant 
 
 

 

Un  subscriptor  i  col∙laborador,  en  Xavi  Basora,  ens  descobreix  la  xarxa  internacional 
Ciudades que caminan, que aplega una vintena de municipis a la península interessats en 
millorar  la situació dels vianants, però  també en propagar  la cultura del passeig. El seu 
web  inclou documentació diversa, com per exemple  la Carta  Internacional del Caminar 
(clic),  o  el Metrominuto,  un  curiós mapa‐esquema  de  distàncies  i  temps  a  peu:  aquí, 
podeu accedir al de Maó/Mahón (?) i, ara, al de Vitoria‐Gasteiz.   

 
 

Com treballar amb diferents capes d’informació geogràfica 
 

En el darrer número del SENdÈRIA parlàvem d’un visor que permetia un ràpid accés a 
les minutes  cartogràfiques de  l’IGN. Un  altre  amic  i  subscriptor, en Miquel Bailac, ens 
explica  com  treure més  profit  d’aquesta  eina,  combinant‐la  amb  el  visor  de  l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquesta fusió permet, a més de visualitzar diferents 
capes  cartogràfiques,  treballar‐hi  i  exportar  la  informació  en  diferents  formats  (vegeu 
com fer‐ho aquí). Hauríem d’obrir una secció fixa amb les seves lliçons? Vosaltres direu...  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAZ1RqdkhGakJuZ1E/view?usp=sharing
http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/05-formacio-innovacio/jornades-tecniques/enllacos-documents/fitxers-binaris/Rialp_pedra-seca_09i100416_169032.pdf
http://www.pirineodigital.com/noticia.php?idnot=2332
http://www.ciudadesquecaminan.org/
http://www.ciudadesquecaminan.org/qui%C3%A9nes-somos/documentaci%C3%B3n/carta-internacional-del-caminar/
http://www.ciudadesquecaminan.org/metrominuto/mao-mahon/
http://www.ciudadesquecaminan.org/metrominuto/vitoria-gasteiz/
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAcW5oaFR6S25fRjQ/view?usp=sharing


 
 

EL MIRADOR 
 
 
 

 
 

 

Dues de les passions de Joan Tort són la geografia i l’excursionisme. De la primera n’ha fet 
la seva professió: des de l’any 1990 és docent a la Universitat de Barcelona i compta amb 
una dilatada  trajectòria  científica vinculada amb  l’ordenació del  territori, el paisatge,  la 
toponímia  i  el  pensament  geogràfic.  L’altra,  l’excursionisme,  tot  i  que  cenyida  al  seu 
temps lliure, és un complement de la primera i li permet copsar sobre el terreny la realitat 
geogràfica del territori. Aquest text, Camins que ens descobreixen geografies (clic), n’és 
un exemple i esdevé una bona oportunitat de conèixer un indret de fora dels Pirineus. 

 
 

UNA CAMINADA AMB ... ARTUR PEGUERA (periodista)                                                                               
 

 
 
 

 
 

“Escollir un traçat per convidar a una caminada és fàcil i complicat alhora. Senzill, perquè 
la meva  terra està sembrada de camins  i paisatges  increïbles; complicat, perquè, de  tan 
bonics que són, costa fer la tria. N’hi ha un, però, que no us podeu perdre de cap manera: 
el Camí de l’Aigua. Des de l’inici, al monestir de Lavaix, us anirà mostrant tots els colors i 
fragàncies de la Ribagorça, mentre aneu descobrint un seguit de pobles orgullosos que es 
resisteixen a ser eliminats del mapa. La Noguera Ribagorçana ens acostarà al casc antic 
del Pont de Suert –mereix una visita‐ i, remuntant‐la, arribarem a l’ermita de la Verge del 
Remei. Aquí ja ens acompanyarà la música de les aigües de la Noguera de Tor. Admirarem 
el pont de pedra, ens enfilarem cap a Llesp per un corriol escortat per roures centenaris  i 
baixarem fins al pont de Saraís. Queda la part més exigent, però les contínues postals ens 
ajudaran a passar els quilòmetres. Primer, deixarem a  l’esquerra Cóll  i Cardet, a  l’espera 
del  Salencar  de  Barruera.  Falta  pujar  a  Boí,  tot  contemplant  el  panorama,  i  estirar  la 
caminada  a  Caldes,  en  companyia  de  pins  i  avets  i  la  protecció  de  les  muntanyes. 
Arribarem al balneari convençuts d’haver assistit a un espectacle únic. Si en aquest punt us 
sentiu fatigats, penseu que el meu pare feia el recorregut, dia sí i dia també, carregat amb 
la saca de correus. És clar que, d’això, ja fa més de 60 anys...”.  
(si voleu saber‐ne més...)                     

 
 

SENDES LITERÀRIES 
 
 

 

En aquest número devem sentir‐nos especialment urbanites perquè, després de la notícia 
sobre  la xarxa Ciudades que caminan, ara ens ve de gust parlar d’aquest  llibre: Caminar 
Barcelona,  de  la  periodista  Patrícia  Gabancho  (Ed.  Columna).  L’autora  reivindica  les 
bondats del caminar, també com a exercici d’introspecció,  i per ser  la manera  idònia de 
descobrir  els  espais  més  sorprenents  i  amagats  de  la  ciutat.  Així  proposa  fins  a  21 
itineraris  lineals de curta durada, alguns pels barris menys coneguts (Carmel, Nou Barris, 
Zona Franca,...). En definitiva, un llibre que és en part hereu d’aquell mític Barcelona pam 
a pam, d’Alexandre Cirici, editat ja fa més de quaranta anys. Per Déu, com passa el temps! 

 
 

EL WEB 
 

 

La Núria García Quera ens ha posat  sobre  la pista d’una pàgina web ‐com ho diríem?‐
inclassificable,  però  alhora  curiosa  i  esperem  que  útil  per  als  estudiosos  dels  camins. 
Inclou el butlletí El Nuevo Miliario, que, com diu el subtítol, tracta “sobre vies romanes, 
la història dels camins i altres temes de geografia històrica”. També permet descarregar 
números  antics  de  la  revista  i  altres  documents  d’interès,  com  per  exemple  aquest 
Fuentes cartográficas para la identificación de los caminos públicos (aquí).  

 

 

 
 

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://4.bp.blogspot.com/-XNVihGQy0N4/VAiB8Xe7TpI/AAAAAAAAAo0/fVFK7nijsLA/s1600/MILIARIO%2B17%2Bcubierta.jpg�
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/0B8WaTkXEKkEAUk1BM1Q3a0QyR0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEARDVrbC1DVFd3ejQ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAMnZrSGxGcFNtanc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAS3NaTG9JcFozS1E/view?usp=sharing
http://www.elnuevomiliario.eu/
http://www.elnuevomiliario.eu/page9.php
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

