“Cada dia que passava, el caminoi era pitjor. Era evident que feia temps que no hi passava ningú”
Dersú Uzalà, Vladímir Arséniev

Jornada sobre mobilitat sostenible al Pallars Jussà
El dijous 19 de febrer tindrà lloc a l’Epicentre de Tremp el 1er Seminari sobre Turisme i mobilitat sostenible en zones
de muntanya (accediu al programa), on es presentaran experiències tant dels Pirineus com d’altres destinacions
d’Europa. Destaquen, sobretot, iniciatives molt consolidades i reconegudes internacionalment com Alpine Pearls
(guardonada amb el prestigiós premi Tourism for Tomorrow) un dels millors exemples de turisme sostenible del món,
però també altres vinculades a trens turístics, a les xarxes de camins i al propi territori pallarès. Organitzada pel
Consell Comarcal del Pallars Jussà, la sessió té per objectiu analitzar conjuntament les oportunitats de la comarca per
consolidar‐se com a destinació especialitzada en el turisme sostenible a través de la mobilitat suau o dolça.
Inventari→planejament→xarxa de camins: l’itinerari a seguir
Una notícia que sempre ens agrada llegir: un altre ajuntament, ara el de Lloret de Mar,
que elabora l’inventari de camins municipals, com a punt de partida per incorporar‐los en
el planejament urbanístic i, posteriorment, en la xarxa de camins (en aquest cas, de
ronda), i, així, valoritzar‐los turísticament. Un nou i bon exemple per conscienciar els
consistoris de la importància de disposar dels inventaris de camins (vegeu notícia).
El senderisme religiós es posa les piles
El 2011 es va posar en marxa el Camí de Sant Ignasi (el web, a un clic), un recorregut de
650 quilòmetres que uneix Loiola i Manresa, travessant cinc comunitats autònomes. Des
d’aleshores, poc més de cinc‐centes persones han fet parcialment o totalment la ruta (a
peu o en bicicleta), la major part, però, relacionades amb el món jesuïta. Ara, l’Oficina del
Pelegrí del Camí Ignasià, l’òrgan gestor, es proposa ampliar els canals de promoció de la
ruta i fer‐la més accessible a tot tipus de públic (vegeu notícia). A remarcar la proporció
de senderistes estrangers (més d’un terç) i, sobretot, de gent jove.
Un forfait per caminar, a través de la col∙laboració entre allotjaments i empreses de guiatge
Els allotjaments especialitzats en senderisme i cicloturisme Benvinguts, juntament amb
l’Associació de Professionals de senderisme del Pirineu i les Terres de Lleida, han creat
una campanya per promoure activitats guiades en tot el territori lleidatà. A partir d’un
calendari establert de propostes (per ara, de juny i juliol), els interessats podran adquirir
un forfait, que inclou 3 sortides a escollir a preus molt avantatjosos (amplieu aquí).
La família del SENdÈRIA segueix augmentant
Un petit espai per fer allò que, un parell de vegades l’any, fan amb gran fanfàrria les
emissores de ràdio i els diaris: parlar d’ells mateixos i del seu imparable creixement.
Perquè el SENdÈRIA ha assolit el seu subscriptor número cent (és a dir, si es compten
només aquells que han fet un clic voluntàriament, a banda dels ajuntaments i altres
institucions que el reben d’ofici). No cal dir que ja comencem a preparar els actes per
celebrar l’arribada al miler, l’abril del 2023 (si continua aquest ritme trepidant).

EL MIRADOR
L'asturià Jaime Izquierdo és un expert en desenvolupament local, assagista, cinèfil,
humanista erudit i una de les veus més autoritzades sobre el món rural, camp en el que ha
representat tots els papers de l'auca. Està convençut que les ancestrals cultures rurals, els
seus valors i els seus components, per modestos que siguin, han de tenir un rol clau en la
redifinició de les societats postmodernes i així ho exposa regularment en l'espai digital La
casa de mi padre (aquí). El món fantàstic, humit i misteriós de la Galícia profunda és
l'escenari que ha escollit per parlar‐nos dels camins i, com que pensa que la llengua no ha
de ser un obstacle per unir les persones i les terres, ens demana que la seva glossa Los
caminos de Álvaro Cunqueiro (clic), la divulguem també en català (accediu ara).

EL RACÓ ... DEL CENTRE DE LAUEGI DEL CONSELH GENERAU D’ARAN
En la temporada 2013‐14, el Conselh Generau d’Aran va posar en marxa el primer centre
de predicció d’allaus emplaçat al Pirineu, que naixia amb la voluntat de ser un instrument
útil per als usuaris de la muntanya a l’hivern (esquiadors, raquetistes i caminants), que
han d’estar molt atents a la possibilitat d’allaus en el moment de dissenyar els seus
recorreguts. El web del Centre de Lauegi (accediu aquí) proporciona les eines necessàries
per preparar les sortides atenent als tres costats del triangle de seguretat: Condicions,
Terreny i Grup. Durant la temporada d’hivern, diàriament, a les vuit del matí, s’actualitza
el Butlletí de perill d’allaus. El Centre també és pioner a Europa en l’adaptació de la
Classificació del Terreny d’Allaus (ATES), desenvolupada per Parks Canada, que es pot
descarregar en format kmz del mateix web, el qual també aplega un conjunt d’itineraris
de muntanya amb la descripció de les zones d’exposició d’allaus.

SENDES LITERÀRIES
En el primer número del SENdÈRIA , en aquest mateix espai, parlàvem d’un llibre sobre el
Sender de la Cresta del Pacífic (del qual, per cert, s’ha estrenat la pel∙lícula). Ara saltem a
la costa atlàntica perquè RBA ha publicat Un paseo por el bosque, que fa referència al
Sender dels Apalatxes, un recorregut de més de 3.000 km a través de catorze estats. I el
passeig el fem de la mà del reconegut i sorneguer Bill Bryson (amb diverses obres
traduïdes al català i al castellà), que, gairebé en clau de comèdia i amb molts moments
d’allò més hilarants, ens relata la seva experiència (spoiler: incompleta). Té temps, però,
per explicar‐nos l’interessant procés de gestació del sender, cap als anys 20, o de disparar
fonamentades crítiques cap a l’omnipresent US National Park Service (conegueu l’autor).

EL WEB
Els guies han de tenir un paper fonamental en la consolidació del Pirineu com a
destinació senderista. Algunes de les accions previstes per al 2015 des de la Taula de
Senderisme volen reforçar aquesta idea. En altres indrets, la cosa ve de més d’antic:
fixem‐nos sinó en la Compagnie des Guides de Chamonix, que des del 1821! proporciona
els seus serveis a tots aquells que volen gaudir amb la màxima intensitat de l’experiència
a muntanya, a l’entorn del majestuós Mont‐Blanc. www.chamonix‐guides.com ofereix
una àmplia informació de les seves activitats, inclosa la multitudinària Fête des Guides.

AGENDA
22 de febrer Excursió amb raquetes amb Vine al Pallars, Viu el Jussà, Port Ainé (Pallars Sobirà)
22 de febrer 3a Gormanda Blanca, Vilaller (Alta Ribagorça)
7‐8 de març Taller hivernal d’esquí de muntanya, raquetes i formació en neu i allaus, Alt Àneu (Pallars Sobirà)
Subscriu‐te a través d’aquest formulari
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