
 
“La marche m’a remis d’aplomb, physiquement et mentalement: elle dissipe les nuages noirs*”    

Sylvain Tesson (entrevista a Liberation, 27.12.2016) 
 

 

La Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran passa comptes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efectivament, l’òrgan consultiu de l’IDAPA en matèria de senderisme i camins es va reunir 
a Sort el 14 de desembre per fer balanç de les accions executades durant l’any. A més, es 
van debatre els criteris a complir pels esdeveniments que vulguin adherir‐se als Festivals 
de Senderisme dels Pirineus; es van repassar  les  tasques pendents per a  la definició de 
l’Estratègia 2020 de la pròpia Taula i, en l’Espai del Convidat, representants del Grup de 
Recolzament  d’Actuacions  Especials  dels  Bombers  de  la  Generalitat  van  parlar  dels 
rescats en muntanya (vegeu acta de la sessió). 

 

El SENdÈRIA  ja és a Facebook! 

En  la mateixa reunió de  la Taula de Senderisme es va presentar aquest nou  instrument 
comunicatiu per informar i compartir recursos sobre camins i senderisme. Es tracta d'una 
pàgina dirigida, sobretot, als professionals del sector (cliqueu per accedir‐hi). Amb aquest 
format,  que  es  complementa  amb  el  butlletí  digital,  volem  difondre  informació  d'una 
manera més àgil i interaccionar amb tots els que esteu interessats en aquesta temàtica. 
Esperem que us agradi la iniciativa i us animem a participar‐hi! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Una empenta als inventaris municipals de camins 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

També  durant  aquest  intens  mes  de  desembre  va  tenir  lloc  a  Sort  una  sessió 
d’assessorament  sobre els  inventaris de  camins, que  va aplegar  tècnics  i electes d’una 
dotzena d’ajuntaments altpirinencs. Impulsada per l’IDAPA i conduïda per l’expert Xavier 
Campillo, es van abordar aspectes legals, jurídics i tècnics dels inventaris i es van resoldre 
dubtes dels assistents. Tals sessions molt probablement tindran continuïtat el 2017. 
 

 

La projecció exterior de la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran 
 
 
 
 
 
 

 

Si, perquè en el marc de les X Jornadas en Defensa de les Caminos Públicos, organitzades 
enguany  a Còrdova per  la PICP  i  la plataforma A Desalambrar,  la  secretaria  tècnica  va 
presentar una comunicació per donar a conèixer  la Taula, les seves característiques  i  les 
accions executades, especialment les relacionades amb els camins com a infraestructura. 
Si  feu  clic, podreu veure aquesta  intervenció,  comprovar  com de bé  s’explica el Carlos 
Guàrdia  i, de passada, contribuir a augmentar el nombre de visites en el vídeo del You 
Tube, que ara és una miqueta baix...  I aquí, les conclusions de les jornades. 

 

Una nova aplicació mòbil per als senderistes 
 

Itineraris  Parcs  és  la  nova  aplicació  de  les  rutes  senyalitzades  de  la  xarxa  de  parcs 
naturals de  la Diputació de Barcelona. En conjunt, 183  itineraris  i més de 450 elements 
d’interès  per  espais  tan  emblemàtics  com  el Montseny,  Collserola,  el  Garraf  o  Sant 
Llorenç‐Obac  (llegiu  notícia).  Aquesta  eina  d’autoguiatge  és  compatible,  evidentment, 
amb les interessants passejades guiades dels caps de setmana que ofereixen els diferents 
parcs (vegeu aquí les propostes del mes de gener). 

 
 
 

 
 

* “Caminar m’ha retornat la serenor, física i mental: escampa els núvols negres” (trad. lliure) 
 

http://www.liberation.fr/debats/2016/12/27/sylvain-tesson-la-marche-m-a-remis-d-aplomb-physiquement-et-mentalement-elle-dissipe-les-nuages-noir_1537685
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAd1dWaHg4WmZZTDQ/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/SENdERIA/
http://www.picp.es/
http://www.adesalambrar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bIQnS1cLKJo&feature=youtu.be
http://www.picp.es/index.php/jornadas/jornadas-oficiales/x-jornadas-en-defensa-de-los-caminos-publicos/255-conclusiones-de-las-x-jornadas-en-defensa-de-los-caminos-publicos
http://parcs.diba.cat/aplicacions-mobils
http://parcs.diba.cat/web/agenda/itineraris-guiats


 
 

EL MIRADOR 
 

 

© pere duran / Nord Media  

Els  que  sou  lectors  habituals  del  SENdÈRIA  ja  sabeu  que  aquesta  secció  acull  articles 
d’opinió que proposem a diferents col∙laboradors. En aquesta ocasió, però, modifiquem 
una mica el format per contraposar dos textos d’autors ben coneguts, publicats  ja fa un 
temps.  Un, Mai  no  és  tard  per  aprendre  a  caminar,  és  de  Carles  Capdevila,  un  dels 
periodistes més seguits del moment; l’altre, El arte de caminar, és del particular escriptor 
barceloní  Enrique Vila‐Matas.  Tots  dos  són  interessants  i  tenen  prou matisos  com  per 
engegar un debat. Si us sembla, ho podem fer al Facebook...     

 
 

UNA CAMINADA AMB ... JOAN SOLER (geògraf)                                                                               
 
 

 
 

 
 
 

“Ens situem a Abella de la Conca, emplaçat a l’est del Pallars Jussà. El municipi ressalta per 
un  relleu  molt  heterogeni  i,  a  més,  per  l’alt  contrast  paisatgístic  comparat  amb  la 
depressió que caracteritza aquesta zona de la comarca. Per aproximar‐nos al punt d’inici, 
cal prendre la carretera L‐511 en direcció Coll de Nargó (Alt Urgell) fins al coll de la Faidella 
(pk 12,1). Des d’aquí, us proposo fer una excursió fins al despoblat de la Rua. (...). Us vull 
transmetre, a través d’una caminada, el que va succeir‐hi durant la Guerra Civil. I és que, a 
la Rua, hi va viure atrapada més de dos anys  la meva àvia paterna Mercè Balmaseda. El 
seu testimoniatge em permet deixar escrits els fets per primer cop en un article i donar a 
conèixer una més de les tràgiques vivències de la guerra”. (llegiu el text complet)  
(si voleu saber‐ne més...)                    

 
 

SENDES LITERÀRIES 
 
 
 
 
 
 

 

L’experiència xacobea ha generat una molt nombrosa bibliografia: generalment, es tracta 
de relats en primera persona de les vivències intenses i purificadores d’un pelegrí/na, que 
al  llarg dels dies  i dels quilòmetres passa per  tota mena d’estats d’ànim, es  troba amb 
peculiars companys de viatge i ho explica als lectors amb més o menys gràcia. Doncs això 
és el que trobareu en aquest Bueno, me  largo (Penguin Random House, 2016), de Hape 
Kerkeling, un cèlebre humorista i presentador de la TV alemanya que va fer la travessa ja 
fa uns  anyets,  el 2001. No  cal dir que  el  llibre  va  ser un bestseller  al  seu país, que  va 
generar  una  versió  cinematogràfica,  i  que,  tot  plegat,  va  comportar  un  increment 
significatiu dels pelegrins germànics en el camí de Santiago,... 

 
 

EL WEB 
 

En anteriors números del butlletí, ens hem referit d’una manera o altra a l’ímproba tasca 
que  efectuen  els  clubs  o  centres  excursionistes,  que  es  compten  per  centenars  en  el 
nostre país. A banda de la important funció social, aquestes entitats organitzen sortides, 
accions de senyalització, tasques de voluntariat per al manteniment dels camins,..., que 
són  bàsiques  per  a  la  transmissió  i  perpetuació  dels  valors  que  envolten  el  caminar, 
l’excursionisme o el senderisme, que tant se val el nom. A mode de petit homenatge, ens 
agradaria facilitar  l’accés al web d’algunes d’aquestes associacions, en representació de 
totes  elles.  Comencen  per  l’A.E.  La  Picossa  de Móra  d’Ebre,  i  continuem  pel  Centre 
Excursionista de Badalona, pel Grup Excursionista Manlleu o pel Club Alpí Palamós... Tot i 
que amb mitjans sovint precaris, sempre hi trobarem alguna ressenya, aquell track, una 
galeria de fotos o una activitat programada interessants. Moltes gràcies! 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

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 
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