“Camí ral que em duràs al país d’on jo sóc”
Country roads, John Denver

Estudiar els camins per entendre el territori
El divendres 21 de novembre a les 19 h es presentarà a l’Epicentre de Tremp Els camins històrics del Pallars Jussà,
treball de recerca guanyador de la 3a edició de la beca de recerca Mn. Jesús Castells, a càrrec de Miquel Bailac i
Jacinto Bonales (vegeu tríptic). Seguint la metodologia emprada als mapes de Caracterització del Paisatge Històric dels
països del nord d’Europa, els autors han fet un exhaustiu estudi de les vies pallareses, clau per entendre l'organització
històrica d'aquestes terres. Imprescindible per a aquells que treballeu en la recuperació dels camins tradicionals.

Els beneficis de treballar en xarxa
El passat 29 d’octubre va tenir lloc a l’Escola Agrària del Pirineu la jornada tècnica
Estratègies per a la captació del client, amb l’objectiu de fomentar el treball en xarxa.
Durant la sessió matinal es va organitzar una taula rodona amb la participació de sis
experiències que basen la seva estratègia en la col∙laboració conjunta. Dues d’aquestes
iniciatives s’articulen al voltant del senderisme (llegiu nota).

Una nova fórmula de crear itineraris: per sorteig
Una simpàtica subscriptora, osonenca d’adopció, ens informa d’una iniciativa certament
original sorgida en aquella comarca. A grans trets, Geocamins proposa que el senderista
o ciclista es dissenyi un itinerari (de dia, de cap de setmana o de diversos dies), a partir
d’una destinació final o d’uns allotjaments adjudicats per sorteig informàtic, i d’uns llocs
d’interès determinats (uns 160 en total) que tenen una puntuació assignada. Els punts
acumulats durant el recorregut els podrà permutar per regals, com ara samarretes
tècniques, cistelles gastronòmiques o vols en globus (per a més detalls, accediu al web).

Contra la destrucció dels camins d’anar a peu
Des del primer número del SENDÈRIA , hem intentat subratllar el paper del senderisme, també, com a instrument
bàsic per a la conservació del patrimoni històric i cultural, tant del suport que li és propi (els camins de bast, de
ferradura,...), com dels elements que l’envolten i li confereixen més valor (murs, ponts, fites,...). Per això, i perquè no
hi podem estar més d’acord, ens plau difondre el manifest a favor dels camins vells (vegeu el text), que ha elaborat el
Centre Excursionista de Banyoles i que es va presentar en societat el 31 d’octubre.

Una dècada difonent coneixement sobre senderisme i camins tradicionals
Ens traslladem una mica lluny, al nord de l’illa de Tenerife, concretament a Tegueste, per
donar compte de la desena!! edició del Seminario sobre senderismo temático,
valorización del patrimonio y desarrollo local. Si bé ja va tenir lloc el passat 30
d’octubre, val molt la pena fer una ullada a la notícia (cliqueu aquí) i, sobretot, al
programa de la jornada, amb un escrit de presentació de gran sensibilitat que subscrivim
completament i unes ponències molt atractives (vegeu el document). Per tot plegat, a
partir d’ara estarem molt atents a les experiències senderístiques canàries...

EL MIRADOR
El Pirineu acostuma a ser l’escenari –i els pirinencs, els protagonistes– de la ja llarga i
fructífera producció literària de l’escriptor pallarès Pep Coll. En la seva obra hi apareix, de
manera més o menys explícita, una altra de les seves dèries: descobrir i interpretar, tot
caminant, aquells indrets que atresoren llegendes i encanteris, les clarianes embruixades
o els esvorancs feréstecs. Una caminada pels espais de la seva infantesa, que ens proposa
a La fantasia que fa volar les cames (llegiu aquí), li serveix d’excusa per reivindicar la
incorporació del riquíssim patrimoni mitològic a les nostres excursions o a les rutes que
ofereixen els operadors turístics (accediu a la volta al Roc de Pessonada).

EL RACÓ ... DE L’AJUNTAMENT DE CAVA
L’aposta de Cava per la recuperació dels camins tradicionals i el foment del senderisme
comença el 2008, arran dels camps de treball organitzats per l’Ajuntament, en
col∙laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Agrupació Escolta Josep Carol, per
rehabilitar un camí històric. D’aleshores ençà, s’han arranjat i equipat vuit itineraris
(vegeu‐los ara), que comuniquen els diversos nuclis i permeten gaudir dels paisatges de la
cara nord de la serra del Cadí. La xarxa de senders enllaça amb els itineraris del Parc
Natural del Cadí‐Moixeró (cliqueu aquí), fet que amplia les possibilitats d’accedir a
diferents indrets d’aquest espai protegit. A més, els senders del municipi són utilitzats
també pels participants de la cursa de muntanya Cadí Ultra Trail (més info).

SENDES LITERÀRIES
Anem, en aquest número del SENdÈRIA, a terres llunyanes i una mica més enllà del
senderisme, tot i que al cim del món també s’hi ha d’arribar a peu... El 10 de maig de 1996
havia de ser un gran dia a l’Everest, amb moltes expedicions a punt de coronar. Però un
sobtat canvi de temps va convertir‐lo en un dels més tràgics. A partir del detallat relat
d’aquella jornada, van apareixent altres qüestions: el paper de les expedicions comercials
(on gent, sovint poc preparada, paga molts diners perquè pràcticament la pugin fins a
dalt), els embussos, l’excés de residus als campaments, l’ús (o no) de bombolles
d’oxigen,... Apassionant i polèmic. La Febre del cim, de Jon Krakauer, la Butxaca, 2010.

EL WEB
Si abans fèiem referència a un Manifest a favor dels camins vells, ara volem donar
acolliment al web de l’Asociación Trochas Viejas (cliqueu aquí), una entitat que destaca
en la defensa activa dels camins públics i les vies pecuàries. Creada a Salamanca, l’any
2009, a banda de denunciar incansablement totes les situacions de privació de pas i de
destrucció, també promou i organitza activitats de recuperació i neteja de camins antics.
Per cert, una trocha és tant “una vereda estrecha que sirve de atajo” com “un camino
abierto en la maleza”,...

AGENDA
29 de novembre Rosa del Nord, Aravell (Alt Urgell)
11 de desembre Sortida guiada Muntanyes del Parc, Talló (Cerdanya)
14 de desembre Ruta guiada Bellestar‐Castellbó (Alt Urgell)
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