“The tree that moves some to tears of joy is in the eyes of the others only a green thing that stands in the way*”
Letter to Dr. Trustler, William Blake

Encara tres oportunitats per participar en els Festivals de Senderisme dels Pirineus
Si encara no us heu passejat pels Festivals de Senderisme dels Pirineus, no deixeu escapar
les darreres ocasions. Aquest proper cap de setmana, del 7 al 9 de juliol, Alinyà,
muntanya de camins (clic), a l’Alt Urgell, i Vall de Boí Trek (clic), a l’Alta Ribagorça. I la
setmana següent, del 13 al 16 de juliol, tindrà lloc el 2on Festival de Senderisme Vall
Fosca Pirineus (clic), al Pallars Jussà. Tot un munt d’activitats programades, ben diverses i
variades, per triar.
Novetats en el mètode SENDIF
Dissenyat per la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, el mètode SENDIF serveix per
determinar el grau de dificultat dels itineraris a peu. I des de fa uns pocs dies s’hi han
incorporat algunes novetats: així, es disposa de les versions en espanyol i en aranès de la
guia d’ús i s’han traduït les icones de dificultat a sis idiomes. També s’afegeix una nova
icona que assenyala l’absència de dificultat tècnica i s’ha habilitat un espai a la pàgina
web que acull les entitats que apliquen la metodologia. Tot plegat, ho trobareu aquí.
Vint-i-cinc anys formant guies
Enguany arriba a la vint-i-cinquena edició el Curs de guies interpretadors del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que es realitzarà del 12 de setembre al
6 d’octubre a la seu de Boí. El preu del curs és de 75 € i no inclou ni els transports ni
l’allotjament. El full de preinscripció (clic) i la resta de documentació requerida s’ha de
presentar entre el 15 de juny i el 15 de juliol. Recordeu que, per poder exercir com a guia
acreditat pel Parc, cal haver realitzat aquest curs.
Dues píndoles andorranes
D’una banda, la recent presentació d’un nou producte de senderisme per etapes: la
Coronallacs (clic), que enllaça els quatre refugis guardats del país a través d’un recorregut
de 92 km i prop de 6.500 m de desnivell. Per una altra part, la instal·lació en els sis cims
més emblemàtics de la parròquia d’Ordino d’uns elements escultòrics en forma
d’estripagecs (clic), que han de servir també per incentivar l’ascensió a aquests punts a
canvi d’un petit obsequi acreditatiu.
† Josetxo Mayor (1934 – 2017)
Hi ha moltes persones que, des de l’anonimat, dediquen el seu temps lliure a tenir cura
dels camins. Ens val com a exemple el de Josetxo Mayor, que va recuperar la xarxa de
senders de la muntanya d’Ulía (clic), a tocar de Donosti: la mantenia neta com una
patena i, quan calia, hi afegia ara uns graons, ara una llosa de pedra per al descans dels
caminaires. De fet, ell no era tan anònim: ja fa anys, l’ajuntament li concedí la Medalla al
Mèrit Ciutadà (va agrair encara més la desbrossadora que li van regalar) i, fins i tot, té
una entrada a la Viquipèdia (clic). Ara, a finals d’abril, ens ha deixat. Descansi en pau.
*“L’arbre, que fa brollar en alguns llàgrimes de felicitat, a ulls d’altres no és més que una cosa verda que fa nosa al mig del camí” (trad. lliure)

EL MIRADOR
Coincidint amb els II Festivals de Senderisme dels Pirineus, què millor que donar una
ullada al Gran Canària Walking Festival, que n’és un dels seus referents? I ho farem de la
mà d’un corresponsal de luxe: Jose Luís Garcia és un enginyer madrileny que de jovenet ja
va sentir la crida de la muntanya i dels paisatges que les modelen arreu del món.
Muntanyenc global apassionat, va fundar l’any 1986, ja a l’Aran, l’empresa de guiatge
Camins, l’eina que li serveix per transmetre els valors de les muntanyes a tots els seus
amics i clients. Així doncs, Caminant per Gran Canària (clic).

UNA CAMINADA AMB ... OLIVER VERGÉS (historiador)
“Seguint la pista que uneix Montellà amb Prat d’Aguiló, trobem, més amunt de la masia
d’Esconsa, un camí que porta cap a la vall de Ridolaina, límit actual entre el Baridà i la
Batllia cerdanes. El camí transita entre pins i amb vistes als contraforts septentrionals del
Cadí (Coll de Tanca-Comabona-Pas dels Gosolans). A mesura que deixem enrere restes
d’antigues cases isolades com Arajol, ens acostem al turó rocallós on s’hi assenta la torre
de Sant Romà, coneguda al segle XIV com Penyacadell, l’estudi de la qual, ara ja fa una
dècada, em va portar a convertir-me en historiador. Des de la torre, la vista és inspiradora:
el Cadí, la vall del Ridolaina contemplada des del penyal o les muntanyes de Lles i
Meranges al nord. Si seguim el sender podem arribar encara fins la casa de les Eres i, tot
saltant a l’altra banda de la vall, continuar la ruta fins a Nas passant per cortal d’Oriol.
Camí evocador per fer en qualsevol de les estacions de l’any i veure com la muntanya
pirinenca canvi de colors i olors.”
(si voleu saber-ne més...)

SENDES LITERÀRIES
Una altra deliciosa obra que combina a la perfecció la descripció més clàssica d’un
recorregut a peu (en aquest cas, per la costa basca entre Baiona i Kobaron) i aquella visió
més holística del caminar que tant ens agrada (si més no, al consell de redacció del
SENdÈRIA). Així, coneixerem tota mena de fets: sobre la història dels baleners bascos, els
percebes, els centres d’estiueig de principis del XIX o sobre l’art d’aixecar pedres (sabíeu
que fins i tot n’hi ha un museu i que es pot visitar de la mà del propi Iñaki Perurena?). Los
senderos del mar, de María Belmonte (Acantilado, 2017), és un llibre per llegir prop de la
riba en un dia un pèl ventós; de fons, el so de les onades i aquella flaire tan particular...
Arribats en aquest punt, potser val més tirar de contraportada: “Un texto inspirador que
nos propone observar la naturaleza y deleitarnos en ella, contemplar los matices de la vida
en estado puro y sentir su hondo latido”. Amén

EL WEB
Justament aquest darrer cap de setmana, un diari generalista com La Vanguardia ha
publicat, en la seva versió digital (clic), un article sobre els avantatges de pernoctar en els
refugis de muntanya i de les diverses possibilitats que ofereixen a l’hora de descobrir
l’entorn, en aquest cas del Parc Natural Posets-Maladeta. Doncs això, i per què no dormir
en un refugi de muntanya? www.lacentralderefugis.com posa a l’abast de l’usuari
l’oportunitat de reservar d’una manera clara i senzilla més d’una trentena d’allotjaments
d’aquesta tipologia, majoritàriament situats a l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran. A més, hi
trobareu una petita descripció de cada establiment i dels serveis que ofereix i l’enllaç
amb el corresponent web. I és que dormir (i esmorzar i sopar) a cobert per sobre dels
2.500 m és una experiència que val la pena viure...
Aquest butlletí és editat per la Secretaria Tècnica de la Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran, grup de treball adscrit a l'IDAPA que promou la
participació, el debat i l’intercanvi de coneixements entre col·lectius implicats en la gestió dels camins i de les activitats que els usen amb respecte.

Subscriu-te a través d’aquest formulari

Dóna’t de baixa fent clic aquí

Accés a números anteriors

