“Una excursión a pie, para disfrutarla debidamente, debe hacerse a solas. Si se va en grupo, o incluso en pareja, ya sólo de nombre es una excursión”
Excursiones a pie, Robert Louis Stevenson

Adéu a la Taula de Senderisme: neix, amb força, la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran
No és un joc de mans: el canvi de nom és un dels resultats de l’aprovació de l’Estratègia
2020 de l’ara Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, que es va reunir en plenari el 22 de
març a Tremp. I és que, d’acord amb el full de ruta per als propers quatre anys, aquest
òrgan consultiu de l’IDAPA ampliarà el seu àmbit d’acció a les activitats no motoritzades
que també utilitzen els camins de manera respectuosa, com ara el cicloturisme o el
turisme eqüestre. En la mateixa sessió, es va aprovar el pla d’accions 2017 i el Consell
Comarcal de l’Alt Urgell va presentar el projecte Camina Pirineus. Des d’aquí podeu
accedir a la nota de premsa i, per aquí, a l’acta completa.
Nova jornada dedicada al sector del guiatge
Una de les accions impulsades des de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran per a
aquest mes d’abril és la jornada Guies dels Pirineus: junts per posar en valor la
descoberta del territori. La sessió, organitzada per l’IDAPA, tindrà lloc el dimecres 19 a
Sort i abordarà diferents aspectes de la formació, l’organització i la valorització dels
guies, en qualsevol de les seves vessants (turística, cultural, de natura). És una bona
oportunitat, doncs, per definir els reptes i les oportunitats de la professió. Doneu un cop
d’ull al programa (clic) i, si és del vostre interès, no trigueu a inscriure-us.
“Diez senderos vertiginosos en España y Portugal”
De tant en tant, donem una ullada al que publiquen els diaris generalistes sobre el món
dels camins i del senderisme, que, val a dir, no és gaire. I quasi sempre és per mostrar
imatges espectaculars (de camins excavats a gran alçada, sovint amb complexes
estructures artificials), que van acompanyades d’un títol ben llaminer. El reportatge que
us presentem (clic), extret del diari El País, encaixa com un guant en aquest retrat-robot.
Nou número del SENdÈRIA suís ()
Déu mos en guard de propiciar comparacions que no toquen, però, aprofitant que
s’acaba de distribuir el primer número del 2017 (aquí), voldríem fer esment de
l’interessantíssim butlletí digital Inventaire des voies de communication històriques de
la Suisse, que és, no cal dir-ho, una publicació especialitzada. Si teniu un mínim d’interès
pels camins i pel patrimoni cultural en general, no dubteu a omplir la butlleta
d’abonament. Ni que sigui per alliberar periòdicament una sana enveja...
Torna el festival Pyrenades
Del 8 al 15 d'abril, el refugi Rosta de Salardú acull la setena edició del festival Pyrenades.
Com sempre, l’esdeveniment gira al voltant del pirineisme, un concepte que considera
l’experiència física de la muntanya indestriable de l’emoció estètica i cultural. A banda
d’interessants conferències i debats i d’una mostra de cine de muntanya, ofereix diverses
caminades, guiades i gratuïtes, per l’Aran, tant per al coneixement del medi natural com
per al gaudi del patrimoni cultural (accediu al programa).

EL MIRADOR
No sabem si per la genètica familiar covada al carrer Petritxol de Barcelona, per alguna
atracció personal o per tot plegat: la Núria Garcia Quera és una enamorada, més que dels
Pirineus, de les muntanyes del món i del món que aquestes atresoren: les geografies, les
parles, les activitats humanes, les creences, les comunicacions, les històries,..., un cosmos
–diu– que s’entén millor si el vivim a marxa lenta. Com han fet, fins fa poc, generacions i
generacions de muntanyencs. I ens ho explica a Una xutada de romànic (clic).

UNA CAMINADA AMB ... XAVIER CATALÀ (historiador)
“L’any 1996 es publicava la primera guia dels Itineraris culturals i de natura del Pallars
Sobirà, en la qual, entre molts altres senders, hi havia la Ruta dels ponts medievals de la
Vall de Cardós. Avui us proposo fer un trosset d’aquest itinerari, de 2 km de llargada, entre
dos d’aquest ponts medievals, el Pont de Borito a Lladorre i el Pont de Lladrós. I com que la
riquesa i diversitat del territori és tan gran i el seu gaudi depèn molt de la mirada amb què
ens hi apropem, us suggereixo fer una caminada per aquesta ruta amb una mirada una
mica diferent, complementària si voleu de la que us proposàvem el 1996, ara més
personal, més vinculada a les experiències, les emocions i les sensacions viscudes en
primera persona davant les transformacions econòmiques, paisatgístiques, socials,..., i, per
tant, vinculada també a algunes de les persones que han format part del meu món en
aquest petit tros de territori de la capçalera del Pallars Sobirà” (llegiu el text complet).
(si voleu saber-ne més...)

SENDES LITERÀRIES
Monogràfic Nuria García Quera: si un parell de seccions enrere ens feia veure, amb un
enfoc ben original, la millor manera d’aproximar-nos al romànic, ara volem centrar-nos en
la seva faceta de novel·lista. Perquè fa un parell d’anys, l’escriptora barcelonina/pirinenca
va publicar Passes de tardor a l’Himàlaia (col·lecció Sensus, 2015), que relata les
intricades relacions mare-filla adolescent al llarg d’una caminada a l’entorn de
l’Annapurna. L’antagonisme entre les protagonistes femenines es veu influenciat per la
grandesa del paisatge i pels avatars del propi tresc, que és descrit amb molt de detall.
Tant, que és gairebé una guia pràctica per als que hi volen anar i “un intens retorn als
records” per als que hi han estat (alguns ens ho han dit així). Llegiu l’inici aquí.

EL WEB
En aquesta nova singladura que tot just inicia, la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran es
proposa incorporar progressivament, tant en les accions que desplegui com en els seus
mitjans de difusió (aquest butlletí, per exemple), les activitats no motoritzades i
respectuoses amb l’entorn que, a banda del senderisme, tenen lloc sobre els camins. Què
millor, doncs, que reservar aquesta secció a Pedales del Mundo. Aquesta empresa, amb
seu aranesa, dissenya i promou acurats productes turístics, que integren natura, bicicleta
i els valors del territori. En el seu web (clic), trobareu explicitada la filosofia, el mode de
funcionament i la descripció de les rutes que ofereix, entre les quals la clàssica Pedals de
Foc, la duríssima Grans Pedals o la més accessible (és un dir), Pedals del Pedraforca. Au,
mallot, culot i a pedalar!

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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