“Denme un claro cielo azul sobre la cabeza y el prado verde bajo los pies, un camino sinuoso y una caminata de tres horas antes de cenar,.. ¡y luego a pensar!”

Dar un paseo, William Hazlitt

Sessió extraordinària de la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran
Va tenir lloc el 21 de juliol, reunida especialment per informar‐la i debatre sobre la
col∙laboració de l’IDAPA en un ambiciós projecte: crear i posar en valor una xarxa
pirinenca de camins, que vincularia les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, més el Solsonès.
La iniciativa és impulsada per la Diputació de Lleida en el marc de la convocatòria de
projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), vinculada als fons FEDER
2014‐2020. Podeu tenir‐ne més detalls si accediu a l’acta de la sessió (clic). Els nostres
vots perquè, a la tardor, el projecte entri a la convocatòria i sigui seleccionat.
Restriccions en l’accés rodat a l’Artiga de Lin
El Conselh Generau d’Aran ha desplegat aquest estiu una prova pilot de regulació de
l’accés als espais molt freqüentats, com és el cas de l’Artiga de Lin. Entre el 22 de juliol i
l’11 de setembre s’ha restringit el pas dels vehicles particulars des del pàrquing i s’ha
potenciat, en canvi, l’ús del transport públic i el taxi. Tot plegat, complementat per una
bona oferta de rutes a peu i una completa informació de l’oferta d’empreses de guiatge
(vegeu fulletó). Els preguntarem com ha anat...
Noves propostes de senderisme de masses
En altres números ja havíem parlat d’aquesta mena de senders que podríem anomenar
“galàctics” (bàsicament pel seu cost). Recentment hem tingut notícia de dos més: un a
Arouca, al nord‐oest de Portugal (clic), i un altra a Tianmen, al sud‐est de la Xina (clic). No
cal dir que el nombre de visitants és astronòmic, com ho deu ser l’impacte econòmic que
generen; molts d’ells, suposem, cridats no tant per les gorges i el seu entorn natural, com
pel projecte arquitectònic o d’enginyeria. És molt lícit, a les ciutats bé que ho fan. Però,...
A la captura del senderista teutó
Dos flaixos que atenyen al mercat germànic: d’una banda, el segell “Benvinguts,
senderistes i cicloturistes” i el Camí dels Bons Homes han estat presents en la recent
finalitzada fira Tour Natur de Düsseldorf, una de les referencials a Europa. Per una altra
part, la periodista especialitzada alemanya Annika Müller està visitant diferents indrets
pirinencs en plena fase de preparació de dues guies (clic), amb propostes a peu per a tots
els públics. I és que a Alemanya hi ha –diuen– 40 milions de senderistes actius...

Hiking Europe, una iniciativa ambiciosa per impulsar la cooperació europea en senderisme i turisme rural
Diversos socis públics i privats de l’àmbit de la UE, com l’empresa pallaresa Pirineu
Emoció, han elaborat un programa comú (Hiking Europe) per crear i promocionar rutes
de senderisme que facilitin la descoberta del patrimoni natural i cultural dels seus
territoris. La iniciativa, liderada per l’Agencia Catalana de Turisme, farà un seminari de
treball, obert al públic, el proper 27 de setembre a Barcelona. Una bona oportunitat per
definir estratègies comunes i trobar aliats especialitzats (vegeu el programa).

EL MIRADOR
En Carles Gascón és doctor en història, tècnic de patrimoni cultural del Consell Comarcal
de l’Alt Urgell i un dels principals especialistes en catarisme de Catalunya. En el marc dels
diferents projectes i recerques en què ha participat, ha abordat també la funcionalitat
dels camins tradicionals en els diversos períodes històrics: la comunicació entre valls, el
transport de mercaderies, el trasllat de bestiar,..., o, fins i tot, els usos més subrepticis. És
precisament sobre aquests darrers, que ens vol parlar en aquestes ratlles: els Camins de
clandestinitat a l’Alt Urgell (cliqueu aquí).

UNA CAMINADA AMB ... JOAQUIM NADAL (historiador)
“Sóc poc de caminar. No faig gaire cas dels que m’ho recomanen per raons mèdiques o de
confort físic. Reconec que tinc una tendència més contemplativa que activa en la meva
relació amb la natura. Potser més acostumat a pujar muntanyes, quan era escolta en
l’adolescència, que a transitar camins, m’he quedat a mig camí de tot. Enyoro, això sí, el
moment de fer el cim, quan el cor s’eixampla després de l’esforç i la mirada sotja l’horitzó
immens que s’escampa als nostres peus.
Ara, el senderisme ens torna el gust per caminar; santa paraula: fer camí; seguir les rutes
ancestrals fresades pels segles d’una civilització mil∙lenària. Recuperem així, amb sentit
pràctic, un patrimoni col∙lectiu.
Us proposo un recorregut senzill, des de Sallagosa fins al túmul del poeta i escriptor Jordi
Pere Cerdà. Hi ha, a la Cerdanya, en els contorns de la gran plana, terres altes, prats de
dall en petits replans del relleu abans d’arribar als boscos d’avets. N’hi ha un, en els verals
de Sallagosa, camí d’Eina, emmarcat pel torrent dels Andius, el rec de la ribera d’Eina i el
rec de Baell, que nodreixen el curs alt del Segre; en el camí del mas Viader, a mà esquerra,
s’obre un pla d’aquests... ”
(llegiu el text complet)

SENDES LITERÀRIES
Aquest mes ens aturem, dins de la senda més filosòfica, davant d’una minúscula (i
deliciosa) obra mestra. Tan petita, que n’hi ha prou amb un singular format de 10x15 cm i
no més d’una cinquantena de pàgines per encabir els dos genials assaigs del segle XIX:
efectivament, El arte de caminar (UNAM, 2003), recull textos de William Hazlitt (del 1821)
i de Robert L. Stevenson (del 1876). Publicats, doncs, com a poc 140 anys enrere, ja s’hi
percep, però, un cert rebuig cap a un món que va massa de pressa i no sap apreciar la
llibertat que proporciona el passeig. Tot i la seva migrada dimensió, recomanem
assaborir‐los amb molta calma i tranquil∙litat i amb un llapis a la mà; per exemple, just
abans de sopar, després d’una caminada de tres horetes.

EL WEB
No és especialment complicat generar itineraris a peu. Molts ajuntaments ho han fet.
Més difícil, però, és fer‐ho d’una manera reflexiva, seqüencial, coherent i, en definitiva,
modèlica. Ho exemplifica molt bé el projecte Camins de Tarragona, que, partint de
l’elaboració de l’inventari municipal, ha definit una xarxa viària dolça, sense oblidar‐se de
recuperar el nom tradicional dels camins. Com que, finalment, aquesta secció va d’això,
direm que al web (clic), tampoc no li manca res: senzill, gairebé auster, directe i pràctic.
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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