
 
 

“El caminar es a menudo un rodeo para reencontrarse con uno mismo”  
Elogio del caminar, David Le Breton 

 
 

Cloenda, amb una visita al Priorat, del curs Senderisme al Pirineu: nous camins per a un sector emergent 
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Al llarg de quatre sessions, tres a Sort i una a la comarca del Priorat (en un dia i mig de 
visites  i  activitats),  una  vintena  d’alumnes  (amb  projecte  en  marxa  o  en  procés  de 
desenvolupament) han  rebut  formació vinculada a diversos aspectes claus en  la gestió 
del senderisme: màrqueting, estratègies de comercialització  i treball col∙laboratiu entre 
agents  i  territoris,  a més  de  conèixer  sobre  el  terreny  un model  d’èxit  com  és  el  del 
Priorat. A destacar que uns altres 80 professionals han pogut participar de manera virtual 
en els tres seminaris web associats al curs‐taller (més informació). 

 
 

Un projecte polièdric: la xarxa de camins de Collegats 
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Recuperació de  camins,  senyalització amb  fites, elaboració de  cartografia,  custòdia del 
territori, impuls del senderisme i promoció de l’ecoturisme. Tots aquests elements, com 
a poc, darrera de la presentació, el passat 14 de juny, del mapa de la xarxa de camins de 
Collegats‐Rocs  de Queralt,  fruit  de  la  col∙laboració  entre  l’Ajuntament de  la  Pobla  de 
Segur i l’Estació Biològica del Pallars Jussà (amplieu aquí). 

 
 

Més catàlegs de senders a l’abast 
 

Al llarg d’aquest 2014 han vist la llum dues publicacions‐catàlegs de rutes de senderisme 
pel Pirineu impulsades per l’Agència Catalana de Turisme i pel Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida. D’estructura similar, inclouen un parell d’itineraris per a cada una de 
les  comarques  (les  onze  de  la  Marca  Pirineus,  les  tretze  de  la  província  de  Lleida, 
respectivament),  a banda de  travesses per etapes  i  senders de gran  recorregut. No hi 
falten  les  descripcions  i  caracteritzacions  de  totes  les  propostes  i  els  vincles  amb  les 
pàgines web (accés a Pirineus de Catalunya Senderisme i a Pas a pas).   
 
 

De Cardona a les pastures del Pirineu, per on passava la sal? 
 

L’Institut  d’Estudis  Comarcals  de  l’Alt Urgell  impulsa  enguany  un  estudi  sobre  el  camí 
Cardoner,  i específicament sobre el tram que transcorre per  la cara nord de  la serra del 
Cadí. Es tracta de la històrica via que comunicava les terres de la Catalunya central amb la 
muntanya  i que era utilitzada per al  transport, des de  les mines de Cardona, de  la sal, 
aliment bàsic per a  la  ramaderia  transhumant que aprofitava  les pastures d’estiu a  les 
terres altes pirinenques (més detalls). 

© 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          ©  carlos guàrdia 

 
 

 

La V Fira del ferro pirinenc, a punt 
 

Els  dies  12  i  13  de  juliol  la Vall  Ferrera  s’omplirà  d’activitat  al  voltant  de  la  cinquena 
edició del la Fira del ferro pirinenc. Exposicions, demostracions, venda de peces de forja i 
de productes artesans, teatre, actuacions musicals,..., i senderisme. Per exemple, es farà 
una visita guiada a l’itinerari Costa dels Meners, per descobrir els secrets de l’explotació 
del ferro al bosc de Virós (accés al Facebook).    
 

 

http://www.sompirineu.cat/formacio-i-promocio-conjunta-per-consolidar-senderisme-al-pirineu/
http://www.viulaterra.cat/news/ca_ES/2014/06/18/0001/es-presenta-una-xarxa-de-camins-de-collegats
http://www.act.cat/wp-content/uploads/2014/04/Guia-Senderisme-Pirineus.pdf
http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/05/senderisme_aralleida_CATCAST.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAU0ZOLVhFOVRNckU/edit?usp=sharing
https://ca-es.facebook.com/FiraDelFerroPirinenc


 
 

EL MIRADOR 
 
 
 
 

 

Aquest mes, la secció presenta un article elaborat per la secretaria tècnica de la Taula de 
Senderisme  de  l’IDAPA  que  ens  parla  de  l’oportunitat  que  suposa  per  als  territoris  el 
vincular  els  camins  amb històries,  reals o de  ficció,  car  els  fan més  atractius  a ulls del 
caminant  (accés al  text). Si  l’escrit és  interessant, ho és  també el marc on es publica:  la 
revista CadíPedraforca, de periodicitat  semestral, abasta  les  comarques del Berguedà,  la 
Cerdanya  i  l’Alt  Urgell  i  s’ha  convertit  en  un  referent,  tant  per  l’excel∙lent  format  de 
l’edició  impresa  com  per  la  cura  amb  què  es  tracten  els  continguts.  El  dossier  central 
d’aquest número 16 està dedicat als mestres i a les escoles. No us el perdeu!   

 
 

EL RACÓ ... DE LA SOCIETAT D’AMICS DE LA MUNTANYA 
 

 
 

 

 
 

Enguany fa cinquanta anys que la SAM va començar la seva singladura a Tremp. Nascuda 
en ple franquisme, va impulsar la pràctica d’activitats excursionistes i de descoberta de la 
natura  i,  alhora,  com  tantes  altres  entitats,  va  ser  capdavantera  de  la  dinamització 
cultural, de  la reivindicació de  la  llengua  i de  les campanyes de protecció del  fins aquell 
moment maltractat  patrimoni  historicoartístic  (vegeu  apunt  històric).  Pel  que  fa  a  les 
activitats  més  vinculades  amb  el  senderisme,  a  finals  de  la  dècada  dels  noranta  va 
cooperar amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà en el disseny del primer programa de 
creació i senyalització de rutes de la comarca. L’actual junta centra els seus esforços en la 
potenciació  de  les  diferents modalitats  esportives  associades  a  la muntanya,  amb  un 
protagonisme destacat de les sortides  senderistes per a famílies i joves i per  la creació de 
noves  rutes  que  puguin  ser  incorporades  a  l’oferta  comarcal.  L’altra  gran  activitat  és 
l’organització dels diferents actes commemoratius del cinquantenari. 

 
 

SENDES LITERÀRIES 
 

 

A  cavall  del  pirineu  alpí  i  la  plana  s’aixeca  el  Prepirineu,  una  extensa  franja  de  relleus 
turmentats i complexos amb una forta personalitat, però encara molt desconeguts per al 
gran públic.  El  llibre A peu pel Prepirineu de  Tremp, publicat per Arola  Editors dins  la 
col∙lecció De ferradura, guies per a caminants curiosos, que dirigeix el geògraf  i fotògraf 
Rafel  López‐Monné,  vol  cobrir  aquest  dèficit.  Jordi  Tutusaus,  l’autor,  ens  proposa  12 
caminades –totes amb una història al darrera– per descobrir  les persones, els pobles,  la 
fauna i el paisatge tan particulars d’aquestes terres. 

 
 

EL WEB 
 

Foment Torisme Val d’Aran és un organisme autònom adscrit al Conselh Generau d’Aran 
que té per objectiu principal promoure el turisme en aquest territori i en totes les seves 
manifestacions. SENdÈRIA acull en aquest número el web que, derivat del més genèric 
visitvaldaran.com,  destina  específicament  al  senderisme.  Entre  altres  coses, 
Senderismovaldaran.com facilita l’accés a tot un ventall d’itineraris de diferent dificultat, 
a través de fitxes que inclouen la descripció del recorregut, de les seves característiques i 
dels serveis associats, i possibilita la descàrrega d’algunes de les rutes per gps. 
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AGENDA 
 

21 de juny  Inici de la temporada del Bus del Parc 
28 de juny  Obertura del telefèric de la Vall Fosca (Pallars Jussà) 
12 de juliol  V Marxa Vall de Cardós, Ribera de Cardós (Pallars Sobirà) 
Juliol  Itineraris de natura del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 

 
 

Subscriu‐te a través d’aquest formulari  Dóna’t de baixa fent clic aquí  Accés a números anteriors 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?url=http://www.tremp.cat/sam&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2tqrU_oLsZHRBb6XgNAM&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNG-n3OeOHP3JGNlpl9PN_aQKtzrVA�
http://www.google.es/url?url=http://www.arolaeditors.com/index.asp%3Fsc%3Dficha%26isbn%3D978-84-94240-33-1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SJWiU6WaA8visASF4IHwCw&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNHIaWfWufxU2LLczFoxuQfhGN5Qmg�
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/0B8WaTkXEKkEAM2pHNHYyMDNsYlU/edit?usp=sharing
http://www.editorialgavarres.cat/index.php?option=com_redshop&view=product&pid=78&Itemid=14
http://www.tremp.cat/index_web.php?idwc=czozOiJzYW0iOw
https://drive.google.com/file/d/0B8WaTkXEKkEAN1J2cHV1MEVhVnc/edit?usp=sharing
http://www.pallarsjussa.net/turisme1/turisme-actiu/a-peu-mapa
http://llibredepiadesam.blogspot.com.es/
http://llibredepiadesam.blogspot.com.es/search/label/50%C3%A8%20aniversari
http://www.arolaeditors.com/index.asp?sc=ficha&isbn=978-84-94240-33-1
http://www.senderismovaldaran.com/ca
http://www20.gencat.cat/docs/parcsnaturals/Home/Aiguestortes_Estany_Sant_Maurici/Novetats/Documents%20i%20enllacos/2014_bus_fulleto.pdf
http://www.vallfosca.net/teleferic.php
https://www.feec.cat/esdeveniment/marxa-vall-de-cardos-romanic-ruta-de-la-guineu/
http://www20.gencat.cat/docs/parcsnaturals/Home/Aiguestortes_Estany_Sant_Maurici/Visitans/Agenda%20dactivitats/2014/Documents%20i%20links/2014_activitats_parc_juliol.pdf
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

