“El viatge més llarg comença per un primer pas”
Tao te txing, Laozi/Lao Tse

Reunió de la Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran, amb la presentació del mètode SENDIF
La sessió del 3 de desembre ha servit per fer balanç de les actuacions realitzades
enguany i per perfilar les que constituiran el pla d’acció 2016 d’aquest grup de treball
que aplega una quarantena d’agents dels àmbits públic i privat. També s’hi ha presentat
el mètode SENDIF (clic), un sistema de classificació del grau de dificultat dels itineraris,
en la gestació del qual ha participat activament una bona part dels membres de la Taula.
Redescobrint el parc de l’Alt Pirineu
Ja podeu córrer cap al quiosc perquè fa uns dies que ha sortit el número de desembre de
la revista Descobrir. A banda que sempre és un plaer fullejar‐la, en aquesta ocasió, a més,
tenim una bona excusa: el dossier central està dedicat al Parc Natural de l’Alt Pirineu,
amb un original recorregut a través de les quatre estacions de l’any. No hi falten grans
plomes pirinenques (Albert Villaró, Núria Garcia Quera,...), ni tampoc unes molt bones
recomanacions per als amants del senderisme.
Un altre camí recuperat
En parlem sovint, perquè creiem que és important fer‐se ressò d’aquestes iniciatives que,
des del voluntariat, contribueixen a restaurar camins. Ara ha estat al Pallars Jussà, on una
activitat organitzada pel Centre Excursionista de Lleida i l’Associació de Veïns de Sapeira,
amb prop d’un centenar de persones, ha permès reobrir un tram (Sapeira‐Esplugafreda),
intransitable durant dècades, del camí de Tremp. L’actuació, que tindrà continuïtat a la
primavera amb la participació de la Societat d’Amics de la Muntanya, deixarà totalment
senyalitzats els 18,5 km que separen Sapeira de la capital comarcal, passant per llocs tan
espectaculars com el barranc de Canarill, la roca de Turmeda o la llau Fonda.
I dos camins tancats
Si en la notícia anterior ens congratulàvem de la reobertura d’un camí de la Terreta, el
contrapunt l’hem d’anar a buscar a Manresa (clic) i a Calvià (clic), a l’illa de Mallorca, on
sengles propietaris han privat el pas per vies presumptament públiques. En tots dos
casos, posicions enfrontades que reivindiquen tenir la raó. I una queixa cap als
ajuntaments respectius perquè actuïn, obrint el pas o elaborant el preceptiu inventari
municipal de camins. Al final, molt probablement haurà de decidir la Justícia...
Bolets multiusos de suport al senderista
Tornem novament al Caminito del Rey (recordem, aquell sender penjant de la província
de Màlaga que posa els pèls de punta), ara per donar part de la implantació en el seu
traçat dels infosenderos, unes estructures en forma de bolet, amb alimentació solar i de
caràcter plurifuncional: són punts de xarxa wifi, d’informació, d’enllumenat, de càrrega
USB i, alhora, funcionen com a estacions ambientals d’anàlisi atmosfèrica i de control de
pas (vegeu notícia). I és que se les empesquen totes...

EL MIRADOR
Isidre Domenjó (la Seu d’Urgell, 1959) està vinculat al món de la cultura i la comunicació
des de fa trenta‐cinc anys. Fundador de les revistes El Passeig i Pirineu Actual, ha treballat
també per a TVE, Catalunya Ràdio i Pirineus TV, entre altres mitjans. Ha publicat els reculls
de relats Ball de Nit (1989), Festeja’m (1995) i El meu padrí és un crac (2008), Pensar el
Pirineu (2009) i un parell de contes infantils. I, des del 1993, fa de dinamitzador cultural al
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. En aquest article, Caminar per conèixer (clic), l’Isidre ens
parla del caminar com un acte cultural, com ho són altres activitats, des de llegir un llibre
a visitar una exposició. De debò, una lectura molt recomanable.

EL RACÓ ... DEL CAMÍ DE L’ÚLTIM CÀTAR
Guillem de Belibasta, el darrer càtar documentat, ens guia a través del seu testimoni per
aquest recorregut transfronterer i muntanyenc de 189 km que travessa tres parcs (Cadí‐
Moixeró, Alt Pirineu i Arieja) i connecta amb el Camí dels Bons Homes. Recentment s’ha
presentat una nova experiència que convida el públic a conèixer el pobles i la ruta de
manera innovadora i divertida. El producte de ludificació “Belibasta, el Camí de l´Últim
Càtar”, promogut des del Consell Regulador del Camí dels Bons Homes amb el suport del
Parc Natural de l’Alt Pirineu, incorpora un nou format transmèdia que combina la narració
i les noves tecnologies per jugar, gaudir i entendre millor l'entorn. Consisteix a descobrir 8
indrets del tram la Seu d’Urgell‐Àreu a partir de les cançons i pistes amagades en el
territori, que s’hauran d’aconseguir mitjançant la tecnologia mòbil de l’App TuristIQ. La
proposta amplia el públic objectiu de la ruta, obrint‐la també al més familiar.

SENDES LITERÀRIES
Recollir la història dels camins per interpretar el funcionament de la societat i el territori.
Aquest va ser l’objectiu del treball d’investigació de Miquel Bailac i Jacinto Bonales amb
què van guanyar la 3a edició de la beca de recerca Mn. Jesús Castells. Els camins històrics
del Pallars Jussà, que és com es diu el llibre, identifica, cartografia, classifica i analitza
l’extensa xarxa de camins –de més de 900 km– d’aquesta comarca, des de l’antiguitat fins
a la postmotorització. Estem convençuts que la metodologia, aplicable a qualsevol
contrada, serà d’utilitat per als interessats, tant en la història com en la creació de
productes de senderisme amb fonament. Editat per Garsineu, ja es pot trobar a les
llibreries. Ah! I encara sou a temps d’anar a la presentació...

EL WEB
Un dels molts avantatges de practicar el senderisme amb un guia interpretador és la
seguretat: de la mà d’un professional no és fàcil que ens perdem i, davant de qualsevol
incidència, de ben segur tindrà prou recursos i experiència per gestionar‐la correctament.
Però com que majoritàriament caminem en mode autoguiat, és molt interessant
conèixer el web www.alpify.com/ca/ perquè ens pot fer d’àngel de la guarda en cas de
necessitat. En efecte, Alpify ha creat una aplicació de mòbil gratuïta de geolocalització en
situacions d’emergència que permet la connexió immediata amb el 112 i, per tant,
escurçar el temps d’actuació dels equips de rescat i reduir‐ne els costos. Mireu‐vos‐la!
Només afegir que està avalada per la FEEC, que participa en el seu impuls i difusió.

AGENDA
Caps de setmana Amb raquetes de neu pel bosc de Montenartró i Port‐Ainé (Pallars Sobirà)
Subscriu‐te a través d’aquest formulari

Dóna’t de baixa fent clic aquí

Accés a números anteriors

