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COMUNICAT DE PREMSA 

L’IDAPA presenta un manual per recuperar els camins 

tradicionals i adaptar-los als nous usos del segle XXI 

 El llibre és una resposta a l’interès social creixent en els camins i en el caminar, i a les 

iniciatives de recuperació de camins històrics i tradicionals 

 El manual, promogut per l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 

Pirineu i Aran (IDAPA), proposa un ampli ventall de consells i directrius tècniques 

Rescatar els camins tradicionals de l’oblit. I fer-ho amb criteris rigorosos i pensant en els 

usuaris del segle XXI. Aquest és el propòsit del manual La recuperació de camins tradicionals, 

escrit per Jordi Tutusaus i promogut per l’IDAPA. El llibre s’ha presentat aquest dijous 26 de 

novembre en un acte a la Pobla de Segur (Pallars Jussà) que ha comptat amb les intervencions 

de l’alcalde de la localitat, Lluís Bellera, el director de l’IDAPA, Pere Porta, l’expert en camins 

Miquel Bailac, i el mateix autor. L’edició ha anat a càrrec d’Arola Editors. 

D’uns anys ençà ha emergit un gran interès social pels camins històrics i tradicionals. 

Aquests vials s’estenien antigament per tot Catalunya unint pobles, masies, bordes, molins, 

fargues, ponts, pastures, ermites i una inacabable llista d’assentaments humans i recursos 

naturals. Tota una xarxa ben estructurada i adaptada a les necessitats de trànsit d’aleshores. 

Amb la industrialització i, sobretot, amb la motorització del transport (segles XIX i XX), aquella 

xarxa va perdre les seves funcions i mica en mica els camins ens van abandonar i deteriorar. 

Però l’augment de la pràctica del caminar al segle XXI, que aplega persones amb interessos 

molt variats (com l’esport, el lleure, la cultura, el turisme, l’educació ambiental, el contacte 

amb la natura o la salut), ha fet créixer la demanda de camins exclusius per a vianants. 

Senderistes, excursionistes i caminadors en general es multipliquen any rere any. I, fruit d’això, 

han sorgit nombroses iniciatives de recuperació d’antics camins històrics per part de 

centres excursionistes, associacions o cases de turisme rural, entre d’altres. 

Aquestes intervencions de recuperació han posat en relleu la necessitat d’establir criteris 

d’actuació rigorosos. El manual presentat hi vol contribuir i per això proposa nombroses 

directrius tècniques per elaborar i executar aquest tipus de projectes. Jordi Tutusaus, l’autor 

del llibre, és un professional amb més de 15 anys d’experiència en la recuperació de camins 

tradicionals per a dedicar-los a les necessitats socials d’avui. I aboca tot el bagatge adquirit 

en un manual útil per a administracions, empreses, associacions i qualsevol altra entitat 

que vulgui iniciar un procés de recuperació d’un camí tradicional. 

https://goo.gl/maps/UMndSUfKhf22
mailto:idapa@idapa.cat
http://www.arolaeditors.com/index.asp?sc=ficha&isbn=978-84-94545-50-4
http://www.arolaeditors.com/index.asp?sc=ficha&id=254
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FOTOGRAFIES: 

 Portada del llibre: es pot descarregar aquí 

 Accions de recuperació de camins: fotografia 1 | fotografia 2 

 Curs de recuperació de camins: fotografia 1 

 Trams de camins recuperats: fotografia 1 | fotografia 2 
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