“Me gusta caminar porque es lento y sospecho que la mente, como los pies, trabaja a cuatro kilómetros por hora”
Wanderlust. Una historia del caminar, Rebecca Solnit

Els guies de l’Alt Pirineu i Aran preparen una jornada per a la tardor
Un dels temes recurrents en les reunions de la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i
Aran és com projectar la tasca dels guies interpretadors: a diferència de França o Suïssa,
on les activitats de senderisme amb guia estan força més assentades, aquí no acaben de
consolidar‐se. De moment, un grup de treball de la Taula comença a establir les bases per
organitzar una jornada oberta a tothom (però, sobretot, a oficines de turisme,
allotjaments, productors locals i mitjans de comunicació), que doni a conèixer, també
amb demostracions pràctiques, els valors que aporta el guiatge. Continuarem informant.
La Vall Fosca s’omple, novament, de joves voluntaris holandesos
Els estudiants de l’assignatura Real Estate and Facility Management de la NHTV Breda
University of Applied Sciences organitzen anualment un camp de treball a l’estranger per
col∙laborar en un projecte social. Així, han estat a Londres, a Berlín i a altres punts del
continent europeu. Però l’any passat van aparèixer a la Torre de Capdella, després que, a
través d’un article, coneguessin la iniciativa del Cinquè Llac. I, és clar, s’han acabat els
camps de treball itinerants: enguany han tornat a la Vall Fosca... (més info).
Publicada una guia per a l’elaboració dels inventaris municipals de camins
Fa uns mesos (setembre 2014) informàvem que l’IDAPA havia encarregat un estudi, Els
inventaris municipals de camins de l’Alt Pirineu i Aran. Decàleg per a l’elaboració. Ara el
document, a càrrec de Xavier Campillo, ja està disponible a la seva pàgina web (cliqueu
aquí). Està previst que properament es facin unes sessions de presentació i, per a la
tardor, un seminari de formació per a tècnics municipals.
Una central de reserves per als usuaris dels refugis pirinencs
Durant el primer trimestre de 2015, la FEEC ha posat en marxa el nou web de la xarxa de
refugis que, entre altres coses, ha millorat sensiblement la central de reserves online i
permet planificar més bé les travesses de muntanya (accediu aquí). Paral∙lelament,
s’estan incentivant les sortides amb els més petits, a través de la promoció “refugis en
família”, que preveu considerables descomptes per als que hi pernoctin amb els nens.
Carros de Foc,... arran de mar
Una ruta circular de 140 km que inclou el pas pels camins de ronda? Sí, a imatge dels
grans itineraris pirinencs, una empresa gironina ha començat a comercialitzar productes
de senderisme al voltant dels camins de ronda del tram central de la Costa Brava, entre
Sant Feliu de Guíxols i Begur (vegeu notícia). A més de l’allotjament, en el pack s’hi poden
afegir serveis com el transport d’equipatge o la contractació d’un guia (accediu al web).
De moment, ja hi col∙laboren una trentena d’empreses privades de la zona. IDEA: “fer un
mar i muntanya”, és a dir, de manera successiva, una ruta pirinenca i aquesta litoral, allà
pel mes de juny, quan ja ve de gust un bon bany,...
ÚLTIMA HORA: l’Associació Marques de Pastor (el Cinquè Llac) guanya un dels Premis Medi Ambient de la Generalitat 2015 L

EL MIRADOR
Volar en una avioneta Cessna bimotor entre els núvols baixos i trescar pels corriols
enfiladissos de muntanya té res a veure? En Valentí Sallas ens demostra en aquest escrit
(clic), que sí, que hi ha els seus punts de connexió. Pilot per afició, després de mitjà vida
dedicada a la dinamització i la projecció internacional de la nostra cultura (també en el
marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus), darrerament ha aterrat en l’àmbit de la
gestió aeroportuària dins del Departament de Territori i Sostenibilitat i, en el seu temps
lliure, combina les excursions a peu i els vols, a vegades per resseguir des de les alçades
els indrets per on ha caminat. Que, ben mirat, és una manera de caminar per l’aire.

EL RACÓ ... DEL PATRONAT COMARCAL DE TURISME DE L’ALTA RIBAGORÇA
Respira l’aire sa i net de les nostres muntanyes, admira al teu pas la puresa del romànic,
descobreix els bells racons del nostre passat mil∙lenari que guarden l’ànima dels habitants
d’aquestes terres en pobles, masies, cims, rius: recorre l’Alta Ribagorça a través dels seus
camins. Els imponents paisatges conviden a fer passejades que ens porten, a través d’un
excepcional viatge, a la natura, la història i l’art de tota una comarca. Les rutes que us
proposem (cliqueu aquí) segueixen els traçats ancestrals de camins que ens endinsen al
cor de l’alta muntanya, on trobareu els tresors que amaguen els Pirineus. A peu, sense
pressa, recrea’t en cadascun dels petits detalls que l’Alta Ribagorça t’ha reservat...

SENDES LITERÀRIES
Novament tornen al SENdÈRIA l’escriptor Robert Louis Stevenson i la seva inseparable
companya d’aventures Modestine. I aquesta vegada perquè Ediciones de Baile del Sol ha
reeditat (bé, ja fa un any i mig) el llibre Viajes con una burra por los montes de Cévennes,
que l’escocès va publicar el 1879, prèviament a les grans novel∙les que el convertirien en
un clàssic de la literatura universal. El trajecte i les seves peripècies amb la ruca és una
bona excusa per retratar, amb sentit de l’humor, els francesos i el seu país, en un dels
primers relats que presenta el passeig pel camp i l’acampada (amb un sac de dormir
dissenyat per a l’ocasió) com una activitat recreativa. Va ser, sense saber‐ho, el primer
ecoturista? Recordem que aquest recorregut és ara també un producte que es
comercialitza sota el nom de Chemin Stevenson i acull anualment uns 6.000 senderistes.

EL WEB
En aquest número 14 ens acostem a una proposta de senderisme una mica sui generis,
però molt interessant o, si més no, curiosa. La High Line és un curt recorregut urbà (no
arriba als 2,5 km) per l’oest de l’illa de Manhattan, entre gratacels, seguint la traça d’una
antiga línia ferroviària elevada que travessa el que eren els districtes industrials fins als
anys 80 i que ara s´han revitalitzat i transformat en sectors de moda (sobretot el
Meatpacking District, a l’extrem sud). Aquest parc lineal que, des de la seva inauguració
l’any 2009, ha anat incorporant nous trams, està gestionat per l’associació Friends of the
High Line i en el seu web (accediu aquí) es pot seguir la història del projecte, les múltiples
activitats que es desenvolupen al seu voltant (com ara exposicions temporals d’artistes
d’avantguarda), les estratègies de marxandatge o l’abundant bibliografia generada. Una
visita imprescindible per a tots aquells que viatgin a la Gran Poma.

AGENDA
25 de juny – 19 de juliol Campaments de natura al Parc Natural de l’Alt Pirineu (Pallars Sobirà)
5 – 10 i 19 – 24 de juliol Colònies d’estiu a Sant Joan de l’Erm (Alt Urgell)
Subscriu‐te a través d’aquest formulari
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