“A tots els camins, senders, corriols i dreceres, allà on sigui que son, els quals m’insten constantment a posar-me en moviment”
Pantocràtor. Seguint les passes de Puig i Cadafalch i la “Missió Arqueològica de 1907”, Enric Soler

Camins ramaders i transhumància a la palestra
Quan es distribueixi aquest número, molt probablement ja haurà tingut lloc a Lleida la
jornada inicial del I Congrés de transhumància de Catalunya, organitzat per l’IDAPA i la
Fundació del Món Rural. Ara, fent honor a la temàtica, les sessions es traslladaran a Santa
Margarida i els Monjos (21 d’octubre) i Tremp (28 d’octubre), ambdues amb activitats
previstes per al dia següent. Aquí, podeu donar una ullada al programa i, si és del vostre
interès, formalitzar la inscripció, que és gratuïta.
Més facilitats per accedir als recursos senderístics del Parc
I és que el Parc Natural del Cadí-Moixeró disposa d’una nova eina per informar online als
seus visitants. Es tracta d’un mapa (clic), elaborat a partir de la plataforma Instamaps de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que localitza i descriu les característiques
dels senders i dels equipaments (refugis, miradors, àrees de lleure,...) situats dins del
perímetre del parc. A remarcar que, per qualificar la dificultat física dels itineraris, s’ha
utilitzat el mètode Sendif, ideat per la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran.
La revista Descobrir s’endinsa pels camins del Pallars
Acaba de sortir a la llum el número 224 de la revista Descobrir, que novament dedica el
dossier central a un territori pirinenc, en aquest cas als camins del Pallars (clic). A banda
de l’interès intrínsec dels articles i dels articulistes (Sara Sans, Pep Coll, Xavier Valls,
Rafael López-Monné,...), voldríem remarcar que la presentació d’aquest número es va fer
a l’ermita de Castellgermà i que va servir per homenatjar el Josep de Corroncui i el Fèlix,
la Ramona i la Solita de les Esglésies per la seva contribució als reportatges i, sobretot,
per ser guardians i transmissors d’un patrimoni (el món dels pastors, la gastronomia o les
tradicions i llegendes) en perill d’extinció. Merescudíssim.
Teoria i pràctica de la restauració de camins
L’Escola Agrària del Pallars i l’Associació Marques de Pastor organitzen un curs de
Recuperació dels camins tradicionals amb pedra seca. Tindrà lloc del 21 al 25 de
novembre a Senterada i ja disposa de programa, tot i que encara és provisional (clic).
També es poden avançar aspectes com el cost (54 €), l’allotjament recomanat (Fonda
Fasèrsia, la Pobla de Segur, a 35 €/dia la pensió completa), i com formalitzar la inscripció
(alba.vila@gencat.cat). De tota manera, cal que els interessats estiguin atents a aquest
web, on es publicarà tota la informació durant els propers dies.
Aprendre mentre caminem a Nou Barris
Des del passat 12 de setembre i fins al 18 de desembre està en marxa una iniciativa de
l’Ajuntament de Barcelona amb els itineraris naturalístics com a protagonistes. Es tracta
de “Camins de natura a Nou Barris”, un projecte que es materialitza en una exposició i
dos programes d'activitats paral·lels i que pretén acostar la natura més pròxima a la
ciutadania (continueu llegint).

EL MIRADOR
L’Eduard Trepat és un geògraf de Lleida que ha desplegat bona part de la seva activitat
professional en l’àmbit del desenvolupament rural. Des del 2007 forma part de l’equip
tècnic de la Fundació del Món Rural, on treballa en projectes vinculats amb els espais
agraris i els camins ramaders. L’any 2009 es va incorporar al Grup de Treball de la
Transhumància, que ara impulsa el primer congrés d’aquesta temàtica a Catalunya. En
aquest text, Camins ramaders, transhumància i un congrés (clic), parla justament del
simposi i de la importància que tenen encara aquests vials. I és que, seguint la xarxa de
camins ramaders de Catalunya, ens diu l’Eduard, podríem fer mitja volta al món...

UNA CAMINADA AMB ... ÀRNICA TEAM
“En la seva capçalera, la vall Fosca és configurada per tres petites valls d’origen glacial que
conflueixen vora el poble de Capdella. Us proposem descobrir-ne una, la que solca el
barranc de Rus, que abans de la revolució de l’automòbil havia estat el camí tradicional
entre Pallars i Ribagorça. És un recorregut fantàstic que discorre entre avellaners,
empedrats, murs de pedra seca, prats i salts d’aigua i pel qual, segons explica Pep Coll en
El segle de la Llum, van pujar, amb l’ajuda de mules, un piano cap el balneari de Caldes de
Boí. Arribats al port de Rus, apareix la vall de Sant Martí, que aboca a terres ribagorçanes.
Als més intrèpids i incansables, els suggerim no retornar pel mateix lloc, sinó descendir per
l’esplèndida vall de Filià, encara amb alguna empremta de l’estació d’esquí alpí que havia
d’acollir. Per fer això, caldrà carenejar fins el port de les Cabeçades, ja amb vistes a la vall
de Manyanet, seguir per un petit corriol fins al pic de Filià o dels Pallassos, baixar per la
coma de Fuses fins a la Cabana dels Pastors i, prenent primer la pista rodada i després un
corriol no senyalitzat, arribar fins el poble de Capdella, el punt de partida de l’excursió”.
(si voleu saber-ne més...)

SENDES LITERÀRIES
Senderismo: 100 hitos normativos y para pensar, de José María Nasarre i editat per
Desnivel, és tota una novetat. Es tracta d’un manual d’aquells que, només de veure’l, saps
que es farà imprescindible per als qui orbitem d’una o altra manera a l’entorn dels camins
i del caminar. Per començar, ens agraden molt el títol (sobretot l’afegitó que convida a la
reflexió) i l’estructura, perquè, de l’1 al 100, es repassen a base de petites píndoles totes
aquelles problemàtiques i oportunitats relacionades amb el senderisme. I la cirereta del
pastís són les fotografies que il·lustren profusament el llibre. Sigui dit de passada, Nasarre,
doctor en Dret, és també l’autor de Responsabilidad civil en deportes de montaña y
actividades en la naturaleza, una altra referència en la matèria.

EL WEB
Tornem de nou i amb molt de gust a Suïssa per entretenir-nos una mica en un web molt
interessant. Allà, l’Office Fédéral des Routes (OFROU), depenent del que seria una mena
de Departament de Territori i Sostenibilitat, és l’organisme responsable de la preservació
i el manteniment dels camins històrics. I ho fa a través de l’Inventaire fédéral des voies
de communication historiques de la Suisse. Els camins que tenen interès d’abast
nacional acumulen prop de 4.000 km de traçat i gaudeixen d’una protecció especial. La
pàgina web de l’IVS (cliqueu aquí) permet accedir a cadascuna d’aquestes vies i a la
descripció de les seves característiques; a la informació metodològica; a les monografies
cantonals o als butlletins periòdics. Vaja, que els helvètics no només fan rellotges...
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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