“No t’assenyalis fites: fes camí”
Potser si tanques fort els ulls, Miquel Martí i Pol

Els Bons Homes preparen el 2015
A mitjan desembre va tenir lloc l’assemblea anual del Consell Regulador del Camí dels
Bons Homes, on es va fer balanç de l’anualitat 2014, es va presentar el pla d’accions
previstes per a 2015 i, com a novetat, es va comptar amb la presència de diferents
experts que van tractar temes d’interès per a la millora dels productes turístics associats.
Tot plegat, es pot visualitzar amb més detall en el document de presentació (just aquí).

“Caminar és molt més que posar un peu davant d’un altre”
Des del primer número, SENdÈRIA ha dedicat diferents espais, sigui en la secció de
llibres o en la d’opinió, a la vessant més teòrica i reflexiva del caminar. Aprofitant que la
premsa s’ha fet recentment ressò de la visita de Frédéric Gros, autor del llibre Andar, una
filosofia (Editorial Taurus), incorporem, ara com a notícia, un perfil del personatge
(accediu a La Contra de La Vanguàrdia i/o a Converses sobre el món que ve de l’ARA) i
una ressenya de l’obra (vegeu el suplement cultural Babelia de El País).
VIII Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos a Rascafría (Madrid)
En els últims anys, no tant a Catalunya com en determinats territoris de la península,
estan proliferant els tancaments il∙legals de camins públics. És per això que han sorgit
nombroses associacions per a la seva defensa, bona part de les quals s’agrupen en la
Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (accediu al web). Tal entitat organitza
anualment unes jornades al voltant d’aquesta temàtica i en les darreres, a finals de 2014,
hi ha participat com a ponent el Xavier Campillo, que ens n’ha fet una petita nota
(cliqueu aquí). En el web hi trobareu també el manifest final, que, entre altres coses,
insta els ajuntaments a elaborar els inventaris de camins.
Una nova aplicació per conèixer la Val d’Aran tot caminant
La col∙laboració entre diferents equips d’investigadors (CSIC, CREAF, Observatori
Limnològic dels Pirineus) ha permès crear una aplicació multiplataforma que, a través del
senderisme, promou l’educació ambiental i divulga el coneixement ecològic, en particular
sobre els ecosistemes fluvials i lacustres, de la Val d’Aran. Tot això, de la mà d’Eth Holet,
un personatge de la mitologia aranesa que se’ns introdueix en el telèfon mòbil i ens fa de
guia en diverses excursions (vegeu notícia).
Parcs i senders, junts aquí i a Itàlia
No és ben bé aquí a la cantonada, però si algú s’anima a anar a Perugia (sí, a la italiana
Umbria), el dissabte 24 de gener, segur que li farà profit. Hi tindrà lloc la jornada Parchi e
Sentieri: Sviluppo di un Turismo Ambientale. El més destacat, a la vista del programa
(cliqueu aquí), la transversalitat: excursionistes, servei forestal, universitat, responsables
de mobilitat i planificació, promotors turístics,... Esperem la vostra ressenya.

EL MIRADOR
Francesc Farràs, el Sisco de Salàs, és un professor jubilat, historiador, pirinenc, cronista,
dinamitzador cultural, promotor de les famoses botigues del seu poble natal, amant de les
andròmines, malalt dels museus –i moltes coses més–, entestat en entendre què coi fan i
perquè els humans per aquests móns de Déu. I ho fa amb la seva mirada sempre lúcida,
en la que es barreja el realisme amb l’escepticisme i la ironia. Ara, a alguns d’aquests
humans els ha agafat la mania de caminar i ell se n’ha adonat, encara que no té clar si és
una moda imposada, una necessitat vital de les societats postindustrials o un retorn a les
cavernes. Ho podem comprovar, o no, en les següents ratlles (llegiu Chapeau).

EL RACÓ ... DEL PYRENMUSEU
Aquest hivern fa trenta‐cinc anys de la reobertura, sota la direcció de la família Rocher,
del Refugi Rosta (amplieu aquí). Però ja fa un segle i mig des de la seva creació: que els
camins que creuen els Pirineus passen per Salardú; que excursionistes, senderistes i altres
viatgers porten els seus passos a un lloc històric i emblemàtic i gaudeixen de l’antic
concepte de l'hospitalitat. Des de Ramond de Carbonnières, a finals del segle XVIII, a
mossèn Cinto Verdaguer i Juli Soler Santaló, molts han estat els visitants de Salardú, que
ja a finals del segle XIX era un lloc de referència en el "recent" mapa turístic dels Pirineus. I
des de fa poc més de quatre anys hi ha un altre motiu per aturar‐s’hi: al mateix Refugi, hi
trobareu el PyrenMuseu (accediu al web), l’únic dedicat exclusivament al Pirineisme, a
aquesta particular manera de mirar i entendre els Pirineus. Els manuscrits de les
exploracions de Maurice Gourdon, els treballs cartogràfics de Franz Schrader, els
testimonis gràfics de la visita d’Alfons XIII,..., són algunes de les col∙leccions que hostatja.
Per molts anys!

SENDES LITERÀRIES
Certament, aquest manual no necessita cap presentació ni cap recomanació, sobretot
entre aquells que, a Catalunya, es mouen professionalment per l’àmbit dels camins o del
senderisme: és el que se’n diu un llibre (el llibre) de referència. Però com que no s’ha de
donar mai res per suposat, no està de més dedicar‐li aquest espai. Si el títol, El llibre dels
camins, jo ha diu tot, pareu esment al subtítol: manual per esvair dubtes, desfer mites i
reivindicar drets. Quasi res i tot veritat. Arola Editors és la responsable d’haver unit Xavier
Campillo i Rafael López‐Monné en l’autoria d’aquest vademècum imprescindible.

EL WEB
El 22 de setembre de 1878 l’escriptor Robert Louis Stevenson (L’illa del tresor, L’estrany
cas del Dr. Jekyll i Mr. Hide) i la seva ruca Modestine inicien un viatge de 12 dies i 220 km
pel Massis Central francès, que després ressenyarà en l’obra Travels with a donkey in the
Cévennes. 116 anys més tard, el 1994, amb la senyalització del GR 70, en primera
instància, i la creació de l’associació Sur le Chemin de Robert Louis Stevenson neix un
itinerari, seguint les petjades de l’escocès, que atrau uns 6.000 senderistes per
temporada. www.chemin‐stevenson.org ofereix tota la informació per conèixer de més a
prop aquesta proposta, de característiques similars al nostre Camí dels Bons Homes.

AGENDA
9 de gener‐6 de febrer Exposició de fotografies de l’Instawalk “El Camí de l’Últim Càtar”, Tuixent (Alt Urgell)
25 de gener 1a hivernal Beret‐Montgarri Snowrunning (la Val d’Aran)
6‐8 de febrer 2on Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya, Lleida

Subscriu‐te a través d’aquest formulari

Dóna’t de baixa fent clic aquí
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