“Els bells camins es multipliquen allà on creieu que s’acaba la carretera”
J.V. Foix

Bases per fer els inventaris de camins
L’IDAPA organitza aquest mes el Seminari formatiu per a l’elaboració dels inventaris municipals de camins. Així, el
dimarts 20 d’octubre (a Sort) i el dimarts 27 d’octubre (a la Seu d’Urgell) tindran lloc dues matinals al voltant del marc
legal i les bases jurídiques dels inventaris i dels seus aspectes més tècnics i metodològics, respectivament. L’advocat
Eduard Borràs i el geògraf Xavier Campillo s’encarregaran de la conducció de les sessions (vegeu preprograma).
Més accions de voluntariat per restaurar camins
El dissabte 3 d'octubre l'Associació Camí Vell del Pallars Sobirà ha tornat a esmolar les
eines deixades pel Parc Natural de l'Alt Pirineu. Tocava recuperar un camí vell del
municipi de Soriguera. Com en els casos anteriors, també hi han col∙laborat els veïns dels
pobles, gent de Malmercat i Arcalís. En total, 30 persones que, després d'unes quantes
hores de feina per desbrossar, espedregar, apartar grans rocs i refer algun tram
esllavissat, han acabat dinant, per gentilesa del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, en
una era d'Arcalís. Si us voleu associar a Camí Vell, ho podeu fer aquí o aquí.
Els Pirineus, escenari d’iniciatives socials i solidàries
En els darrers anys han proliferat les iniciatives que, caminant o corrent, utilitzen els
reptes de la serralada per ajudar a vèncer‐ne d’altres de gran interès col∙lectiu. És el cas
d’una acció que just ara (quan es distribueix aquest número), estan duent a terme dos
atletes, la Judit Franch i el Jordi Marco: la travessa dels Pirineus en 16 dies per recaptar
fons per a la lluita contra la diabetis (+ info). Bona sort!
Conservar el viari tradicional i el patrimoni associat
No és un fet singular que el Govern declari un element patrimonial com a Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN): n’hi ha aproximadament 2.000 arreu de Catalunya. Però és
gairebé insòlit que l’objecte de la declaració sigui un camí. Això és el que li ha passat
aquest darrer mes d’agost a la Via del Capsacosta (vegeu DOGC), en un tram que afecta
els municipis de Sant Pau de Segúries (Ripollès) i la Vall de Bianya (Garrotxa). Es tracta
d’un dels pocs exemples de camí de muntanya que conserva molts elements originals,
que hi ha qui situa, sense proves concloents, en l’època romana.
Els camins del vi
El maridatge entre el vi i els camins ja fa temps que està inventat. Només cal acostar‐se a
les comarques del Priorat, del Penedès, del Maresme,..., per gaudir d’experiències que
conjuminen la caminada amb la visita a les bodegues i el corresponent tast. Però les
possibilitats no s’acaben aquí: imaginem, per exemple, que hem de fer un regal a una
amic/ga entusiasta senderista o que celebrem amb la colla caminaire l’èxit en una dura
excursió: què més adient que una ampolla de GR 5? O de GR 174? O de Camins del
Priorat? Encara millor un pack amb les tres, és clar... Coneixeu altres vins que reforcin
aquesta aliança?
RECTIFICACIÓ: els plafons en braille a què ens referíem en la notícia del SENdÈRIA 16 s’han instal·lat al Salencar de Llesp i no a Barruera. Disculpeu les molèsties L

EL MIRADOR
Des de la seva infància, Josep Maria Rispa ha estat captivat per la natura i les muntanyes
que l’envoltaven al Pont de Suert. L’atletisme i els estudis de geografia li van donar els
valors i els coneixements necessaris per fer d’aquesta fascinació una professió –és guia
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici– i un compromís vital amb el
territori, en què hi juguen, a parts iguals, l’estimació i el respecte. El seu màxim plaer és
transmetre aquesta cultura als visitants del Parc, tot passejant tranquil∙lament pels seus
camins. Només el treu de polleguera el maltractament lingüístic que pateixen les seves
muntanyes..., com es pot apreciar en aquest provocatiu El Pirineu no existeix! (clic).

EL RACÓ ... DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL CAMÍ DE PALLEROLS DE RIALB A ANDORRA
Travessant l’Alt Urgell de sud a nord, pels senders paral∙lels al riu Segre per la seva riba
dreta, el camí de Pallerols a Andorra recorre 101 km, amb un ascens acumulat de
5.850 m. La ruta, senyalitzada amb els colors blau i groc, fou traçada d’acord amb els
documents històrics de vàries expedicions d’evasió durant la guerra civil espanyola, i,
especialment, a partir del recorregut de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, el novembre
de 1937, en la seva fugida cap a Andorra. L’Associació d’Amics del Camí de Pallerols de
Rialb a Andorra (accediu al web) va iniciar ja fa deu anys el desbrossament i el marcatge
de l’itinerari i en fa el manteniment a base de voluntariat. Durant aquest període, més de
4.000 persones, vingudes d’arreu del món, l’han resseguit en la seva totalitat o en algun
tram.

SENDES LITERÀRIES
Que a la tauleta de nit de l’habitació d’un hotel, d’una casa de turisme rural o d’un
bungalow et trobis, com a senyal de benvinguda, un llibret amb relats curts sobre indrets
pirinencs, prou suggerents com perquè motivin una visita per descobrir‐los... Aquesta és
la pretensió última dels dinàmics promotors de l’Associació Llibre del Pirineu, amb la
publicació de La Muntanya escrita, un recull de relats escrits per divuit autors pirinencs,
amb regust històric, antropològic, psicològic o naturalista. Per als que no pernocteu en
aquests establiments, el llibre, editat conjuntament per les editorials pirinenques Salòria i
Garsineu, ja es troba en totes les llibreries.

EL WEB
Si hi ha algun model de referència en l’àmbit del senderisme, aquest és, sens dubte, el
suís: per tradició, per eficàcia organitzativa, per implicació de la societat civil,... I és que
fa més de 80 anys (el 1934) que la Fédération Suisse de Tourisme Pédestre es va fundar
amb l’objectiu de senyalitzar de manera unificada una xarxa de camins... que, a hores
d’ara, supera els 65.000 km!. Amb el temps, ha esdevingut Suisse Rando, una plataforma
que aplega les associacions de turisme pedestre cantonals i que coordina, divulga i
promou l’activitat senderista en aquell país alpí. El seu web (aquí) és curull de continguts
atractius per als afeccionats a aquesta pràctica, des de propostes de recorreguts amb
guia o sense, manuals per a la planificació, la construcció i el manteniment de la xarxa
(amb les inconfusibles banderoles grogues) o consells per caminar amb seguretat. Quins
cracks!

AGENDA
24 d’octubre 4a Caminada entre Nogueres, el Pont de Montanyana – Tremp (Pallars Jussà)
25 d’octubre 7a Caminada Sant Martí, la Seu d’Urgell – Bescaran (Alt Urgell)
Subscriu‐te a través d’aquest formulari

Dóna’t de baixa fent clic aquí

Accés a números anteriors

