
Les potencialitats del senderisme  
a l’Alt Urgell 
La Seu d’Urgell, 18 i 19 d’octubre de 2012

Jornades tècniques  
sobre gestió de camins, mobilitat 
i turisme a l’Alt Pirineu i Aran

Informació
La inscripció a les jornades és gratuïta, 
però cal formalitzar-la per facilitar la planifi-
cació logística abans del 16 d’octubre.

Podeu fer la inscripció omplint el formu-
lari que trobareu al web de l’Institut per al 
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran (www.idapa.cat) 

Els allotjaments, el transport i els àpats 
(excepte els dinars-pícnics dels dies 18 i 
19) van a càrrec dels participants.

Per a la sortida nocturna, cal portar frontals 
i bastons de marxa nòrdica. En cas de no 
disposar de bastons, podeu sol·licitar-los al 
full d’inscripció. 

Per a més inform ació de les jornades,  
us podeu dirigir a idapa@gencat.cat   
Tels. 973350762 i 973654641

Reserves d’allotjament:  
www.turi smeseu.com 
info@turismeseu.com  
Tel. 973351511

Dades que cal detallar  
en la inscripció
Nom i cognoms

DNI

Empresa / Institució / Entitat on treballa

Correu electrònic

Telèfon de contacte

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vos-
tres dades seran incorporades a un fitxer del qual és responsable 
l’IDAPA. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar les activitats, jorna-
des i cursos que aquest Institut organitza. Podeu exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’IDAPA 
(idapa@gencat.cat) Plaça Joan Sansa, 13 baixos, 25700 La Seu 
d’Urgell, Tel. 973 35 07 62, Fax 973 35 46 65.

Organitzen:

Col·laboren:

Ajuntament de
la Seu d’Urgell

Ajuntament de 
la Vansa i Fórnols

Ajuntament 
de Tuixén



  Dijous, 18 d’octubre, CETAP-Telecentre, 
Edifici Les Monges (la Seu d’Urgell)

9.30 h  Presentació de les jornades 

-  Sr. Albert Batalla, alcalde de La Seu d’Urgell
-  Sr. Jesús Fierro, president del Consell Comarcal de l’Alt 

Urgell
-  Sr. Pere Porta, director de l’Institut per al Desenvolupa-

ment i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 

10.00 - 11.00 h  La gestió dels camins i la promoció del 
senderisme a l’Alt Urgell

La gestió i promoció del senderisme des del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell
-  Sr. Godofredo Garcia, tècnic de medi ambient del 

CCAU
La gestió i promoció del senderisme des de l’Ajunta-
ment de la Seu d’Urgell. L’aplicatiu GEOMAPA 
-   Sr. Xavier Escribà, tècnic de l’Ajuntament de La Seu 

d’Urgell 
La gestió dels camins a la muntanya d’Alinyà 
-   Sr. Xavier Escuté, cap de gestió del territori de la Fun-

dació Catalunya Caixa 

11.00 - 12.00 h  Taula rodona: les potencialitats del sen-
derisme a l’Alt Urgell 

-   Sr. Jaume Pifarré, dinamitzador de la Ruta dels Estanys 
Amagats

-   Sr. Francesc Ganyet, gerent de Parc del Segre S.A.
-   Sra. Imma Obiols, tècnica de la Mancomunitat de muni-

cipis per a la promoció de l’esquí nòrdic
-   Sr. Jordi Dalmau, gerent d’Aubèrria, natura i patrimoni
-   Sr. Jordi Pasques, president de la Unió Excursionista 

d’Oliana

12.00 - 12.30 h  Pausa-cafè

12.30 - 14.00 h  Taula de treball. El desplegament del PE 
de Senderisme de l’APiA (2008-2012), accions, valora-
cions i perspectives 

-   Sr. Carlos Guàrdia, CEDRICAT 

Taula rodona: la cooperació territorial en matèria de 
senderisme
-   Sr. Jordi Gavaldà, tècnic del Conselh Generau d’Aran
-   Sr. Lluís Florit, tècnic del Consell Comarcal de l’Alta 

Ribagorça
-   Sr. Benjamí Puigarnau, tècnic del Consell Comarcal del 

Pallars Jussà

-   Sr. Josep Lluís Piqué, tècnic del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà

-   Sr. Godofredo Garcia, tècnic del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell

-   Sr. Francesc Cano, Enginyer Forestal de Comarca-
DAAM Cerdanya

14.30 - 17.00 h  Sortida tècnica. El camí de Sant Jaume: 
tram dels Pontarrons

Dinar-pícnic durant el recorregut i visita guiada a la format-
geria La Reula. Desplaçament amb vehicles particulars

19.00 - 23.00 h  Sortida nocturna. Modalitat marxa 
nòrdica: La Seu d’Urgell - Calvinyà - Anserall - La Seu 
d’Urgell. Sopar a Anserall (l’Hostal Vell, 18 €)

  Divendres, 19 d’octubre, Centre 
d’Interpretació del Parc Natural  
del Cadí-Moixeró (Tuixent)

9.30 h  Recepció al centre d’interpretació i jardí botà-
nic de Tuixent
-  Sra. Carme Valls, alcaldessa de Josa i Tuixent
-  Sr. Josep Camps, alcalde de La Vansa i Fórnols
-  Sr. Jordi Garcia Petit, Director del Parc Natural Cadí-

Moixeró
-  Sr. Jordi Palau, Director del Parc Natural de l’Alt Pirineu

10.00 h  La gestió dels senders del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró a l’Alt Urgell 
-  Sra. Maria Faura, tècnica del Parc Natural del Cadí-

Moixeró

10.30 h  La gestió dels senders del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu a l’Alt Urgell 
-  Sr. Marc Garriga, tècnic del Parc Natural de l’Alt Pirineu

11.00 h  Visita tècnica al jardí botànic de Tuixent.
-  Sra. Lina Sevillano, tècnica de l’Ajuntament de Josa i 

Tuixent

12.00 h  Sortida tècnica. La Via Romànica de Sant Julià 
dels Garrics (La Vansa) 
-  Sr. Josep Camps, alcalde de la Vansa i Fórnols i Toni 

Fiol, arquitecte

14.00 h  Dinar amb productes locals a l’Espai LaVansa 
(Sorribes)

16.00 h  Cloenda de les jornades

Presentació
D’acord amb les directrius del Pla Estratègic de Sende-
risme de l’Alt Pirineu i Aran, l’IDAPA segueix desplegant 
diferents línies de treball encaminades a posar en valor 
un recurs amb moltes potencialitats. 

La recuperació del patrimoni històric (camins empedrats, 
ponts, murs de pedra seca…), la consolidació d’unes in-
fraestructures vinculades a la mobilitat lenta i fins fa poc 
menystingudes, i la potenciació dels productes turístics 
de senderisme de cara a fer-los més competitius respec-
te d’altres destins especialitzats serien algunes de les 
més representatives. A banda de les accions de caràcter 
més tècnic, com l’elaboració d’inventaris de camins i la 
redacció d’un manual per al manteniment de camins de 
muntanya, el que segueix adquirint més rellevància és 
l’organaització de jornades tècniques itinerants, que ofe-
reixen la possibilitat de conèixer i debatre sobre diferents 
models de gestió i de promoció del senderisme i de fixar 
les bases per al treball en xarxa.

Les jornades que ara es celebren es centren en aquests 
continguts. D’una banda, en el coneixement detallat dels 
models de gestió existents a les diferents comarques de 
muntanya —en aquest cas, l’Alt Urgell— i de l’altra, en la 
realització d’un viatge d’estudis a un territori amb tradició 
senderista que disposi d’exemples de referència. Després 
d’haver fet en anys anteriors una aproximació als models 
de Suïssa i del Trentino, s’ha optat en aquesta ocasió 
per aprofundir el coneixement d’aquestes activitats en 
un territori pirinenc veí, Andorra, amb el que determina-
des comarques pirinenques ja han iniciat projectes de 
cooperació. 

Objectius
•  Analitzar els model de gestió en matèria de camins i de 

senders que porten a terme els principals ens locals i 
entitats de la comarca de l’Alt Urgell. 

•  Propiciar la trobada dels diferents actors que treballen 
en aquest camp per debatre conjuntament les estratè-
gies de cooperació per a la valorització i promoció dels 
camins i del senderisme. 

•  Avançar en la definició d’una estratègia comuna per a 
l’Alt Pirineu i l’Aran en l’àmbit de la gestió dels camins i 
la creació de productes de senderisme.

•  Explorar possibles estratègies de col·laboració tècnica 
i de promoció entre els agents i els territoris de tot el 
massís pirinenc que aposten per l’activitat senderista.


