“El camino es una memoria de la humanidad, grabada en la tierra con los pies”
Cansasuelos, Ander Izagirre

El Cerdanya Happy Walking i el II Festival de Senderisme Àreu-Pica d’Estats, a punt
El 25 i 26 de maig, Vilamur i Barcelona van acollir sengles presentacions dels Festivals de
Senderisme dels Pirineus. Sense gaire temps per pair el tast a càrrec de l’associació Cuina
Pirinenca Cerdanya, l’endemà es va posar en marxa el 1er Festival de Senderisme Vall de
Siarb, amb notable participació. Del 9 a l’11 de juny se n’activen uns altres dos: el
Cerdanya Happy Walking (clic) i el II Festival de Senderisme Àreu-Pica d’Estats (clic). I
encara en quedaran tres més per al juliol. Descobriu la muntanya a un altre ritme!!
Els camps de treball, una lúdica manera de conservar els camins
La DG de Joventut organitza aquest estiu diferents camps de treball que, gestionats per associacions d’educació en el
lleure i entitats i amb la complicitat del món local, apleguen joves de distintes edats i procedències. Enguany, a l’Alt
Pirineu i Aran n’hi ha previstos quatre amb incidència sobre la xarxa de camins. Per als més joves, Recuperem camins
històrics a l’Alta Ribagorça (aquí). I tres més (ara) per a nois i noies de 18 a 29 anys (de caràcter internacional, però
amb unes poques places per a autòctons): Implica Pirineus: camins i boscos del Parc Nacional i el seu entorn (Alta
Ribagorça), Reading life in rocks (Pallars Jussà) i Conservació dels camins antics i descoberta d’una vall insòlita
(Pallars Sobirà). Jovent, Pirineus i camins, una magnífica tríada si esteu en l’edat adequada...
Les ordenances de camins: una eina per regular el viari municipal
És el títol del seminari tècnic de treball que, organitzat per IDAPA a proposta de la Taula
de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, va aplegar una trentena d’assistents, el 2 de juny a Sort.
Més enllà dels inventaris de camins, en aquesta ocasió, de la mà de X. Campillo i E.
Borràs, es va tractar dels àmbits (vials, tancaments, servituds, usos,...) que poden ser
regulats a través d’una ordenança municipal. De la jornada, n’ha de sorgir un document
de conclusions, alhora punt de partida d’un model d’ordenança adequada a les
necessitats específiques de l’Alt Pirineu i Aran.
Posar guapos els camins de cara al bon temps
Com el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, que durant aquest mes de maig ha desplegat
una primera actuació de manteniment en camins que formen part de la xarxa comarcal.
En concret, s’ha fet la neteja de la vegetació en les rutes Volta al Pla de Corts, Camí vell
de Balestui, El Cinquè Llac i Volta pel Batlliu de Sort, sobre un total de 18,4 km. Per si
teniu ganes d’estirar les cames, totes aquestes i altres propostes es troben en el compte
de Wikiloc del Consell Comarcal i també es poden descarregar fàcilment des dels webs
senders.pallarssobira.cat i turisme.pallarssobira.cat.
Una llei de senders per a Andalusia
Són ja vuit les comunitats que compten amb una llei de senders. I és que, a finals d’abril,
el parlament autonòmic va aprovar la Ley 3/2017, de regulación de los senderos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, una iniciativa llargament reivindicada per diversos
col·lectius. El nou marc legal (clic) estableix els usos principals que poden tenir els
senders, que classifica en mediambientals, esportius i turístics. També proposa la creació
d’una xarxa de senders i la recuperació i conservació del patrimoni viari tradicional.

EL MIRADOR
Albert Pèlachs és vallesà, geògraf, professor del Departament de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Grup de Recerca en Àrees de Muntanya
i Paisatge (GRAMP) d’aquest mateix centre. Els seus estudis al Pirineu tracten les
dinàmiques del paisatge des de la perspectiva de la geografia històrica ambiental. Així, ara
mateix participa en diferents projectes al voltant dels incendis forestals en el passat i la
seva influència en la distribució biogeogràfica de diverses espècies forestals. En aquesta
col·laboració, sota el títol Podem saber quants anys tenen els camins? (clic), ens explica
com pot ajudar-nos el carbó vegetal a l’hora d’establir l’edat dels vials.

UNA CAMINADA AMB ... MANEL GIMENO (treballador de FECSA jubilat)
“La caminada que us proposo vol ser un homenatge a la memòria històrica. Es tracta d’un
itinerari que discorre per un seguit de petits pobles en altres temps plens de vida i ara
completament abandonats, però que es resisteixen a l’oblit. Pobles, d’altra banda, que
testimonien alguns dels episodis més cruents de la guerra civil espanyola, en el territori
conegut pels historiadors com al Front del Pallars i que he resseguit una i altra vegada
enmig d’un silenci que encara fa més dolorosos els estralls del conflicte. El recorregut, que
requereix de tota una jornada, sense presses, comença a Aramunt on, després d’un tram
d’ascens, coneixerem el nucli despoblat d’Aramunt Vell...” (llegiu el text complet).
(si voleu saber-ne més...)

SENDES LITERÀRIES
Un altre llibre que, com La vida del Pastor (en parlàvem fa uns pocs mesos), va més enllà
dels camins i del caminar, però ens transporta a un món que podríem dir que discorre a
peu, seguint el cicle de les estacions i que té el màxim respecte per totes les criatures de
la natura, incloses les humanes. La Sue Hubbell (una biòloga que portava una còmoda
existència en una universitat de la Costa Est) ens explica a Un año en los bosques (Errata
Naturae, 2016), les seves experiències a l’instal·lar-se en una granja del Mig Oest americà.
I no és que s’hi estigui un sol any, sinó que detalla el seguit de tasques que cal emprendre
al llarg de les quatre estacions, sobretot al voltant de l’apicultura i la producció de mel
(apassionada, quan descriu el món de les abelles), però també els seus contactes amb els
ocells, les aranyes, les serps o les motoserres. Més que coneixements acadèmics, Hubbel
transmet emocions: les que deriven d’un encontre amb un passerell blau o de la
convivència amb l’escarabat de la fusta. I la seva parcel·la està tan farcida de bestioles que
reflexiona sobre el títol de propietat: “Están convencidas de que el lugar es suyo, y a esa
convicción sólo se opone un papelucho guardado en mi archivador”. Molt recomanable.

EL WEB
Qui no ha sentit a parlar de Barrabes? Bé, potser queda algú que no, però no hi ha dubte
que és des de ja fa un munt d’anys un referent, no ja pirinenc, sinó mundial, en la venda
de material d’esquí i de muntanya. La modesta botiga de Benasc, que venia sabates i
formatges (una associació que no deixa de tenir lògica), va ser després un edifici de cinc
plantes -una mena de Corte Inglés en un poblet pirinenc-, que va obrir sucursals a
diverses localitats (Madrid, Barcelona, Saragossa, Osca, Jaca) i, que, finalment, s’ha
convertit en puntera en el comerç online. Val la pena seguir aquesta evolució en paraules
de José Barrabés, el seu fundador (clic). Com no podia ser d’altra manera amb aquests
antecedents, el web www.barrabes.com està farcit de continguts interessants, tant del
que són pròpiament els seus productes com d’actualitat de muntanya o d’aportacions
de bloggers externs. Mereix sens dubte una visita, tant física com virtual.
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.
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