“Sobre la cinta de andar, caminar ya no es contemplar, cortejar y explorar: es el movimiento alternativo de los miembros inferiores”
Wanderlust. Una historia del caminar, Rebecca Solnit

Tornen els Festivals de Senderisme dels Pirineus
I després dels bons resultats de l’any passat, enguany s’amplia l’oferta: fins a sis
esdeveniments que se celebraran en diversos caps de setmana de maig, juny i juliol a
diferents punts de l’Alt Pirineu i Aran. Però, que podem fer en un festival de senderisme?
La resposta, aquí. El primer, a la Vall de Siarb, ja escalfa motors perquè tindrà lloc els dies
27 i 28 de maig. Després, Cerdanya i Àreu; Alinyà i Vall de Boí; i tanca Vall Fosca, a mitjan
juliol. Més llargs o més curts, locals o comarcals, amb concerts de música tradicional o de
rock’n’roll, amb tasts de formatge o de xolís,..., us convidem a viure l’experiència!
Continua creixent el nombre de visitants al Parc Natural de l’Alt Pirineu
I és que el Parc ha elaborat una petita memòria sobre l’afluència a l’espai (vegeu aquí), a
partir de les dades que proporcionen els comptadors distribuïts per diferents punts i de
les consultes a les oficines d’informació. A remarcar, el nombre total de visitants (per
sobre dels 270.000, el més alt de la dècada); la gran concentració del mes d’agost (el 25%
de les visites) i la consolidació de Tavascan com a centre d’atracció. Les consultes més
freqüents són sobre itineraris aptes per a un públic familiar i excursions de mitjana
dificultat, també de BTT. Bones xifres, doncs, aquest passat 2016.
La recuperació dels camins pirinencs al National Geographic...
En el número de maig de l’edició en castellà, la prestigiosa revista es fa ressò de diferents
experiències de recuperació de camins històrics a través del voluntariat que tenen lloc als
Pirineus (llegiu notícia). En concret, destaca les accions de l’Associació Camí Vell al
Pallars Sobirà, de Marques de Pastor al Pallars Jussà i la iniciativa que, dins del programa
Erasmus Plus, aplegarà una quarantena de joves alumnes aquest mes de juliol a la
Cerdanya. No és més que un petit flaix, però la difusió s’acosta als 100.000 exemplars...
...Mentre continuen els cursos de formació
Fa uns pocs dies, informàvem a través del facebook de SENdÈRIA de la realització del
curs Introducció a la construcció de marges de pedra seca, organitzat pel Parc Natural de
l’Alt Pirineu i l’Associació Camí Vell (6-7 de maig). I, per a primers de juny, està prevista la
segona edició del curs Recuperació del camins tradicionals amb pedra seca, que
impulsen l’Escola Agrària del Pallars i l’Associació Marques de Pastor (vegeu programa
provisional). Al final, National Geographic podrà fer-ne un monogràfic...
Reviuen els Camins Vius
Ja fa un temps, a principis del mil·lenni, l’organització DEPANA, en col·laboració amb
diferents institucions, va impulsar Camins Vius, un projecte de recuperació i senyalització
de camins històrics a l’entorn del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Ara, després d’un període d’un cert ostracisme, una empresa aranesa comercialitza la
circular en diferents modalitats, en funció de la forma física del senderista (+info). Una
nova opció, doncs, per a aquells que gaudeixen amb les travesses pirinenques.

EL MIRADOR
En Josep Capellà és expert en turisme responsable i gestió de destinacions turístiques i
fundador de l’empresa DCB Turisme i desenvolupament local. Ha dirigit programes de
dinamització turística relacionats amb la posada en valor del patrimoni natural i dels
recursos mediambientals. En l'àmbit del senderisme, ha participat en diversos projectes
d’àmbit nacional i internacional i és un molt bon coneixedor del sector. En l’escrit El
senderisme, una oportunitat per als territoris de muntanya, ens ofereix la seva visió
sobre l’evolució dels mercats europeus (clic).

UNA CAMINADA AMB ... JOAN CLOSAS (artesà de la fusta)
“Voldria presentar-vos un paisatge que em fa sentir bé, un lloc estimat. La conca del
Duran, a Cerdanya. Una vall, variada i de dimensions reduïdes, que val la pena descobrir.
Entre mil i tres mil metres d'altitud. Una bona mostra és la circular entre pobles: Éller i
Meranges. Dues hores llargues, un matí escàs. L'itinerari que farem és prou marcat i
evident com per no provocar confusió. Diferents estudiosos s'han fixat en la vall: el geògraf
Pau Vila ens parlava d'Éller i de l'aprofitament de la fonda canal del riu. Cap a aquest
riberal és on ens dirigirem des del replà que ocupa el poble. Un cop vora el riu, el camí
remunta entre avellaners, verns, cirerers,..., fins a Meranges. El pioner de l'excursionisme
Cesar August Torras, a primers del segle XX, també s’hi referia: "El fons de la vall, d'origen
glaciar, és cobert de camps i prats". La tornada, planera, tot resseguint el camí històric, ara
pista de terra, ens dóna idea del traçat que hem fet a l'anada i és llavors quan m'adono
que és una vall de proporcions humanes”.
(si voleu saber-ne més...)

SENDES LITERÀRIES
Quan pensem en noms vinculats als Pirineus i a la seva descoberta i difusió, de seguida
ens venen al cap els de Louis Ramond de Carbonnières, Alfred Tonnellé, Henry Russell o el
propi Jacint Verdaguer, per esmentar-ne només quatre. Però darrera d’aquesta façana
principal absolutament masculina, hi ha nombroses històries que tenen les dones per
protagonistes: dones que prenien les aigües als establiments termals, que feien travesses
o que, com l’anglesa Ann Lister en el Mont Perdut i el Vignemale a l’entorn del 1830,
coronaven muntanyes. I tot això passava en els segles XVIII i XIX, perquè, com diu l’autora,
“en 1900, todo, o casi todo, estaba hecho”. Tot plegat, es recull en aquest Viajeras por los
Pirineos, de Nanou Saint-Lèbe (Zua Edizioak, 2002), que podríem dir que incorpora la
perspectiva de gènere a la bibliografia pirineista i que, a més, conté una deliciosa
col·lecció d’il·lustracions i fotografies de l’època. Imprescindible.

EL WEB
Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo és el llarg nom
que s’amaga darrera de l’acrònim PRAMES, una societat anònima amb prop de trenta
d’existència, vinculada en el seu origen a la Federación Aragonesa de Montañismo, i que
té la capacitat jurídica i l’estructura adequada per emprendre diversos tipus d’actuacions.
Així, si fem una ullada al seu web (clic), trobarem un ampli ventall d’activitats que passa
pel condicionament de refugis i de senders i la seva senyalització, la realització d’estudis
en l’àmbit del desenvolupament rural, la producció d’aplicacions cartogràfiques o
l’extens catàleg de publicacions (que inclou també mapes i guies), a banda de la gestió
d’escoles de muntanya i allotjaments. Una pàgina, doncs, amb contingut, per entretenirs’hi una bona estona.
Aquest butlletí és editat per la Secretaria Tècnica de la Taula de Camins 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 col·lectius implicats en la gestió dels camins i de les activitats que els usen amb respecte.
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