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Agraïments
Volem agrair a tots els voluntaries i voluntàries que
han passat enguany pel Museu de Camins per haver
participat en aquest projecte i haver aportat el seu
granet de sorra en la construcció d’aquest museu a
l’aire lliure de conversvació, preservació i divulgació dels
camins antics del Pirineu. A tots i totes, moltes gràcies!
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1. Resum de les activitats realitzades
El Museu de Camins, un museu a l’aire lliure
a la Vall de Siarb (Pallars Sobirà) que pretén
ser una reserva viva de senders al Pirineu,
ha rebut aquest any més de 250 voluntaris
i voluntàries catalans i internacionals que
han participat en els camps de treball de recuperació de camins antics que s’han dut a
terme aquest estiu a diverses localitzacions
del municipi de Soriguera. Juntament amb
els camps de treball, el Museu de Camins
ha consolidat les visites a una de les sales
principals, el Despoblat de Santa Creu de
Llagunes, que ha ofert en les quatre modalitats de visita i ha acabat rebent un total de
740 visitants: visita per lliure (180), visites
guiades (372), visites teatralitzades (110) i
Les nits al Despoblat (78). A una altra de
les sales principals del museu, els Búnquers

i les Trinxeres de la Guerra Civil situades
al Tossal de Sant Joan de Vilamur, s’hi ha
realitzat més una cinquantena de visites
guiades. Juntament amb les activitats de
participació i de divulgació d’aquest espai,
durant la resta de l’any el Museu de Camins
organitza formacions en murs i empedrats
de pedra seca, organitzades amb el Parc
Natural de l’Alt Pirineu i amb Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, i acull també diversos estudiants que realitzen treballs de
recerca sobre els camins antics conformant,
així, un museu a l’aire lliure al servei de la
societat que conserva, documenta, estudia,
exhibeix i difon els camins antics per a la recerca, l’estudi i el gaudi intel·lectual i estètic,
constituint un espai per a la participació
cultural, lúdica i acadèmica.
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La participació és la base
del Museu de Camins
El projecte és i està essent participatiu, viu i
dinàmic; de la mateixa manera que en el seu
moment els camins els van construir la gent
dels pobles amb l’autogestió, ara els diversos
camps de treball organitzats en coordinació
amb altres institucions i entitats estan essent
els protagonistes de la seva conservació i
recuperació.

2. Els fonaments del projecte
El projecte Museu de Camins se sustenta en
quatre fonaments que el fan que es pugui
considerar un museu com els que coneixem
fins ara, aquests fonaments són:

A) La participació, amb els camps
de treball de recuperació de camins
Durant aquest any 2021 més de 250
voluntaris i voluntàries han participat en
els camps de treball de recuperació de
camins antics que s’organitzen en el marc
del projecte Museu de Camins. Són, d’una
banda, voluntaris i voluntàries catalans
provinents de caus i esplais d’arreu de
Catalunya i, de l’altra, camps de treball
organitzats conjuntament amb el Servei Civil
Internacional i la Coordinadora de Camps
de Treball Internacionals de Catalunya
(CoCat). En aquest sentit, enguany han
vingut infants i joves dels agrupaments
Champagnat, Garbí, Kipling, La Soca, Lo
Manaix, Sant Ramon Nonat, Salvador Espriu,
Terra Nova, de Vilafranca del Penedès i
de Martorell i l’Esplai MIB. Juntament amb
aquests camps s’ha realitzat un camp de
treball internacional al mes de juliol coorganitzat amb el Servei Civil Internacional,
dos camps de treball amb adolescents,

un subvencionat per la Direcció General
de Joventut i un altre organitzat amb la
Coordinadora d‘Organitzadors de Camps
de Treball Internacionals de Catalunya
(CoCat). Aquest estiu, a més a més, s’ha
organitzat per primera vegada un camp de
treball amb l’entitat La Sorellona en el qual
s’ha compaginat la recuperació de camins
antics amb l’educació ambiental, i dins del
marc del projecte European Solidarity Corps
(ESC), s’ha desenvolupat un altre camp de
treball a on hi van participar 9 voluntaris i
voluntàries provinents d’Itàlia, Portugal,
Hongria, Finlàndia, Alemanya i França.

L’any 2021 han participat en els
camps de treball de recuperació
de camins antics més de 250
voluntaris i voluntàries
Durant els tres mesos que s’han
desenvolupat camps de treball s’han
recuperat un seguit de camins antics com
ara l’antic camí de Cassovall de Vilamur, el
camí de banda solana de Llavaners a Sort,
diversos camins antics de la zona baixa
de Llavaners i de la roureda cap a Sort,
s’han millorat les parets de pedra seca dels
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camins de Racons i de Vinyals de l’entorn de
Llagunes, i del camí dels Horts de Vilamur.
Aquestes tasques d’intervenció als camins
antics s’ha complementat amb un seguit
de tasques de conservació i recuperació
de determinats elements del patrimoni
agrícola i ramader; en aquest sentit, s’ha
reconstruït una cabana de pastor de la zona
de Vilamur, s’ha netejat la bassa dels prats
de La Solana de Vilamur, i s’ha netejat i
s’ha tornat a canalitzar l’aigua per l’antiga
sèquia que ara torna a poder regar els prats
de La Solana. Juntament amb aquestes
tasques de recuperació de camins, sobretot
a la zona de Llavaners, s’ha desenvolupat
tasques de senyalització dels camins oberts
i recuperats per tal que els i les visitants del
museu puguin conèixer aquest entorn de la
Vall de Siarb. Totes aquestes tasques que
s’han anat desenvolupant en els camps han
permès tenir una Vall de Siarb mantinguda
i recuperada, senyalitzada i remarcada que
permeten gaudir del senderisme en un racó
insòlit del Pirineu..

B) La divulgació, amb les visites guiades
i teatralitzades al patrimmoni històric
Paral·lelament a les tasques de recuperació
de camins antics, el Museu de Camins també
ofereix diverses activitats divulgatives
per conèixer de primera mà el patrimoni
natural i cultural i natural de la Vall de Siarb.
El Despoblat de Santa Creu de Llagunes
és una de les sales més espectaculars del
museu, un jaciment medieval excavat a 1628
metres d’alçada. De la mà de Voliaina Gestió
Cultural s’han realitzat visites guiades a

gairebé 400 persones, amb l’Esperanceta
de Casa Gassia s’han realitzat més de 100
visites teatralitzades i més d’una setantena
de persones han observat la lluna plena i
els estels a l’activitat ‘Les nits al Despoblat’,
una activitat organitzada amb el suport de
MonNatura Pirineus. A part del Despoblat

El Despoblat de Santa Creu
de Llagunes, una de les sales
principals del Museu, ha rebut
més de 700 visites

de Santa Creu de Llagunes, l’altra sala
destacada del museu són els Búnquers del
Tossal de Sant Joan de Vilamur, a on s’han
realitzat més de 50 visites guiades. Aquest
emplaçament forma part, també, d’una
ruta singular que es pot realitzar a la Vall
de Siarb ‘El Front del Pallars en 360 graus’
(enllaç a wikilock) que té la particularitat
que fent la ruta enllaces les posicions del
bàndol republicà (a la serra de Sant Quir)
amb les posicions franquistes (al Tossal de
Sant Joan de Vilamur).

C) La formació, amb els cursos en l’art
de la tècnica en pedra seca
Un dels altres àmbits que el Museu de
Camins vol potenciar i seguir desenvolupant
és en les formacions i la recerca. Des de fa
diversos anys es duen a terme formacions
de recuperació de murs de pedra seca i
empedrats organitzades conjuntament amb
el Parc Natural de l’Alt Pirineu, com la que es

va dur a terme el tercer cap de setmana de
desembre al camí de les Moles de Llagunes
a Soriguera. Enguany, aquestes formacions
s’han ampliat i se n’ha organitzat una amb
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
com un monogràfic més que s’ofereix als
i les caps del moviment escolta. Aquesta
formació permet al projecte tenir joves
monitors en el lleure formats específicament
en recuperació de camins antics o murs de
pedra seca que, en un futur, poden exercir de
monitors dels camps de treball del projecte.

4) La recerca, amb els treballs i
pràctiques de diverses disciplines
D’altra banda, en l’àmbit de recerca,
el Museu de Camins ha participat en
l’acompanyament d’un estudiant del màster
d’Estudis Avançats en Arqueologia que
ha desenvolupat un treball final de màster

que porta per títol ‘La transformació del
paisatge d’alta muntanya al Pirineu’ i,
també, durant el mes de març, el Museu de
Camins va acollir un estudiant en pràctiques
del màster universitari de Gestió d’Àrees de
Muntanya que va realitzar una cerca i estudi
de la toponímia a la Vall de Siarb.

La fita de l’any 2021
Totes aquestes tasques han
permès tenir durant tot l’any
un museu viu i participatiu, que
ha anat creixent i construint-se
entre tots i totes. Les diverses
tasques de recuperació i
manteniment de camins han
permès tenir un museu a
l’aire lliure a on gaudir del
fet de caminar d’una manera
tranquil·la i calmada.
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3. Les xifres del Museu de Camins
Per donar cabuda a la necessitat del projecte
Museu de Camins, aquest s’ha estructurat
en diverses àrees específiques de la següent
manera:
MUSEU DE CAMINS
Àrees específiques
Visites i Activitats
Participació
Formació
Recerca

Enguany s’han realitzat 387 guiades, 180
han fet per visita lliure, 110 persones han
gaudit de l’espectacle de l’Esperanceta de
Casa Gassia i 78 han participat a ‘Les nits al
Despoblat’. En total, enguany el despoblat
ha rebut un total de 755 visites en les seves
diverses modalitats.
(b) Les nits al Despoblat (en col·laboració
amb Monatura Pirineus)
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A continuació detallem les activitats
realitzades en cadascuna de les àrees
específiques i les xifres més rellevants de
l’any 2021.

1. Visites i activitats:
(a) Visites al Despoblat Medieval de Santa
Creu de Llagunes (Voliaina Gestió Cultural)
El Despoblat de Santa Creu de Llagunes,
un antic poblat medieval fortificat, és un
jaciment arqueològic a més de 1620 metres
d’alçada que es pot visitar durant diferents
èpoques de l’any. Per conèixer més de prop
aquest emplaçament es poden realizar
diverses modalitats de visites i activitats:
visites guiades, visites teatralitzades, visites
per lliure i entrada a la nit amb l’activitat
“Les nits al Despoblat”.

Per primer cop el 2021, algunes nits d’estiu
s’han dut a terme sessions d’astronomia a
càrrec de Laia Ivorra. S’han fet 4 sessions
amb una participació total de 78 persones.
(c) Visites teatralitzades
Les visites teatralitzades de l’Esperanceta de
Casa Gassia a la Vall de Siarb són un atractiu
turístic més, apte per tots els públics i amb
el toc d’humor del cabaret pagés. S’han dut
a terme visites teatralitzades a dos punts de
la Vall de Siarb:
- El Despoblat de Santa Creu de Llagunes.
S’han fet un total de 5 visites guiades i
amb 110 persones assistents.
- Volta pels camins de la Vall de Siarb, es
va fer una visita pels camins a l’entorn del
nucli de Llagunes. Un dia de visita amb 15
persones assistents.

(d) Visita final d’estiu amb tast de vins del
Batlliu de Sort
El 29 d’agost, coincidint amb l’últim cap
de setmana de visites guiades estables al
Despoblat de Santa Creu de Llagunes, es
va fer una visita especial, un acte que es va
iniciar a fer l’any anterior i que consisteix amb
una visita guiada que finalitza amb un tast
de vins del celler el Batlliu de Sort. Aquesta
visita guiada té un preu especial (9€) i hi
van assistir una quinzena de persones.
(e) Visites Búnquers
La visita als Búnquers i fortificacions de la
Guerra Civil de Vilamur també formen part
de l’oferta cultural del Museu de Camins,
visitables durant diferents èpoques de
l’any. El 2021 s’han fet 8 visites guiades per
la Gemma Miquel (pràctiques al Museu de
Camins amb Odisseu) amb una participació
total de 45 persones.
(f) Autoguiades
Es proposen diferents visites a fer per lliure
a través de l’extensa xarxa de senders que
ofereix el Museu de Camins. Enguany s’han
publicat diferents materials gràfics, per tal
de facilitar i promocionar aquetes rutes
autoguiades, que s’exposen a continuació:

El Museu, ara mateix, posa a disposició dels
visitants diversos recursos per conèixer els
camins a trepitjar, com ara un mapa online
dels camins i diversos itineraris senyalitzats
(que també podeu trobar en paper al Refugi
de la Vall de Siarb).
1.f.A. Ruta Guerra Civil
El 2021 s’imprimeix i es difón un quadríptic
de Memorial Democàrtic sobre les Restes
del Front del Pallars a la Vall de Siarb, creat
el desembre del 2020.
1.f.B. Mapa il·lustrat
Mapa il·lustrat per Vanesa Freixa, creat al
març de 2021 i imprès i difós a partir del
maig del 2021.
1.f.C. Mapa Alpina
Creació i publicació a la primavera del 2021
d’un mapa excursionista amb l’Editorial
Alpina a escala 1:15.000 de la Vall de Siarb i
del Museu de camins. Una eina per orientarse, conèixer els camins i visibiltizar els
diferents elements d’interès de la Vall.
1.f.D. Mapa online
Creació i publicació a través de la plataforma
Google Maps d’un mapa consultable en línia
on es recull la xarxa de camins del Museu.
Enllaç web.
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1.f.E.

Tríptics de rutes

Publicació en format pdf a la web del Museu
de Camins dels 7 tríptics ja disponibles
anteriorment (només impresos) d’algunes
rutes a fer per la Vall de Siarb, així com
també creació i publicació de 2 tríptics nous
més del 2021: “El Front en 360 graus” i “De
Llagunes a Tornafort”.

Activitats divulgatives
(g) Presentació del projecte als pobles de la
Vall de Siarb
S’ha presentat el projecte Museu de Camins
a les veïnes i veins de la Vall de Siarb, en dos
nuclis poblacionals: Llagunes, el dia 2 d’abril,
i Vilamur, el dia 3 d’abril amb la participació
d’una quinzena de veïns i veïnes en cada
sessió.
(h) Estada equip tècnic Fundació Carulla
L’equip de la Fundació Carulla va fer una
estada el 17 i 18 de març per tal de conèixer
més de prop el projecte: van visitar el Museu
de camins i van aprofitar per cohesionar-se
i establir vincles tot recuperant un mur de
pedra seca. També van poder gaudir dels
camins acompanyats per l’Esperanceta de
Casa Gassia pels camins propers a Llagunes.

(i) Activitats amb l’Institut Sort
Els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut de
Sort realitzen el crèdit de síntesi sobre el
Despoblat de Santa Creu i vénen un dia de
visita al Museu de Camins i al Despoblat de
Santa Creu per tal de preparar-lo. Es van
dur a terme tres activitats diferents (els
alumnes estaven separats en 3 grups de 1015 alumnes cada un) per la jornada: (1) visita
al Despoblat, (2) caminada pels camins
propers a Llagunes, (3) visita a l’exposició
del Despoblat (Llagunes) i gimcana pel
poble de Llagunes.
(j) Lluna Blanca amb Pirineus Creatius
El primer cap de setmana de juliol (3-4) es
va celebrar la Nit Blanca a Llagunes, una
jornada co-creada amb Pirineus Creatius
que va consistir en: dissabte matí fer una
caminada pel camí de Canemassos amb
l’espectacle itinerant teatralitzat i musicat
de “Si els camins Parlessin” i al vespre un
sopar sota els estels; diumenge ioga de bon
matí. En total la jornada va comptar amb
unes 50 persones assistents.
(k) Xerrada Universitat de Girona
A l’octubre es va presentar el projecte del
Museu de Camins de la Vall de Siarb a uns

25 estudiants del grau de Geografia de la
Universitat de Girona, durant la seva estada
d’estudis al Pallars.
(l) Xerrada a Corbera d’Ebre en el marc del
PopUp de Fira Tàrrega
El 26 de juny es participa a la jornada PopUp

PRO, un espai de trobada professional
per parlar de projectes culturals a l’entorn
rural, dins del marc de la Fira de Tàrrega.
Concretament, el Museu de Camins és
convidada a la taula rodona “La creació
artística al món rural” juntament amb dues
gestores culturals més. La xerrada es realitza
als cellers Herència Altés de la Terra Alta.
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2.

Participació

(a) Camps de treball:
Els camps de treball són un dels pilars del
Museu de Camins, ja que durant la seva
realització es realitza una feina essencial de
recuperació i manteniment dels diferents
camins de la vall, així com també es
recuperen altres elements d’importància
com una bassa de rec, una cabana de pastor

o la incorporació de nova senyalització dels
camins antics. L’any 2021 s’han dut a terme
17 camps de treball, amb col·laboració amb
diferents entitats i s’ha aconseguit que
un total de 263 persones voluntàries de
diferents edats (des de infants a adolescents,
joves i adults) i procedències (Catalunya i
Internacionals) participin en el projecte.
A continuació, es llisten els diferents camps
realitzats durant el 2021, el número de
persones participants en cada un d’ells i les
tasques realitzades.

De totes les tasques esmentades anteriorment, destaquem les novetats del 2021:
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(b) Jornades veïnals
Jornades de treball comunitari amb veïns
i veïnes del municipi i de la vall. Enguany
se n’han realitzat 3 al camí de la Fornigada
durant la primavera alguns diumenges
al matí dels mesos de primavera. Hi van
participar una quinzena de persones en
cadscuna de les jornades.
(c) Empedrades
Jornades de treball a diferents punts del
Museu de Camins amb els col·lectiu “Els
Amics i Amigues dels camins” o altra gent
afina al projecte i al territori. Se’n fan dues
a la primavera, en una es recupera un mur
i banc de pedra seca on comença el camí
dels Planters i en una altra es finalitza la
paret de l’hort del Silio.

la Mola de Soriguera. Participació de 20
persones en cadascuna d’elles
(b) Formacions MEG
Monogràfic per a als monitors de l’entitat
escolta Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya per aprendre a recuperar els
camins vells de la Vall de Siarb. Hi participen
cinc monitors i monitores d’educació en el
lleure.
(c) Setmana del voluntariat

3. Formacions

Es va assistir com a formadors a la Setmana
del Voluntariat d’El Cinquè Llac i el projecte
Apadrina un camí 2021, organitzat per
Gratitud Pallars a Beranui. Amb una desena
de voluntaris i voluntàries i durant una
setmana es va recuperar un mur de pedra
seca, es va construir un tram d’empedrat
i es va enllaçar una pista moderna amb el
camí antic.

(a) Formacions

(e) Formació amb l’Institut de Sort

Jornades organitzades en col·laboració amb
el Parc Natural de l’Alt Pirineu. La primera es
va realitzar els dies 19 i 20 de juny. i s’actua
a un mur de pedra seca del camí de la serra
de Freixa de Llagunes. Els dies 19 i 20 de
desembre s’actua a l’empedrat del camí de

Formació de dos dies durant el mes de
juny als alumnes del Cicle Formatiu de Grau
Superior de Turisme de l’Institut de Sort
on s’ensenya la tècnica de la pedra seca i
s’actua i recupera un tros d’un mur prop de
l’Institut de la capital del Pallars Sobirà.

4.

Recerca

(a) Treball final d’un estudiant del màster en
Estudis Avançats en Arqueologia
Treball final de Guillem Civit del Màster
d’Estudis Avançats en Arqueologia, de la
Universitat de Barcelona, tutoritzat pel
Catedràtic Santiago Riera i la Dra. Míriam
Domínguez: La transformació del paisatge
d’alta muntanya als Pirineus. Estudi de
l’activitat antròpica dels segles IX i XII i els
seus camins al Port del Cantó (Pallars Sobirà
i Alt Urgell).
(b) Pràctiques sobre toponímia
Pràctiques de l’Àlex Lozano alumne
del Màster Oficial en Gestió d’Àrees de
Muntanya de la Universitat de Lleida, on ha
fet un estudi a partir d’entrevistes a padrins
i padrines de la toponímia de la Vall de
Siarb, concretament de la zona de l’entorn
de Llagunes.

5.

Memòria oral

La memòria oral és un dels pilars fonamentals
del Museu de Camins, així com també una
via més de difusió del projecte. En aquesta
línia, l’any 2021, s’han realitzat dues accions
concretes:
(a) Edició de vídeos
S’han editat els vídeos de diferents padrins
i padrines de la Vall, així com d’algunes
entrevistes centrades en la Guerra Civil.
S’han editat un total d’una quinzena
d’entrevistes de les més de 25 realitzades
en els anys anteriors.
(b) Difusió
S’ha fet la respectiva difusió d’aquests
vídeos, penjats al compte de Youtube i
disponibles també a la web de Museu de
Camins.

Fotografies de Rodbag
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4. Les entitats que hi ha al darrere

L’entitat Balmes Blancs va començar a organitzar, vora l’any 2010, activitats a la natura amb l’objectiu
de conèixer el medi en diferents temàtiques, com per exemple la coneixença de l’antiga vida rural
al Pallars Sobirà i en concret la Vall de Siarb. L’entitat, que des de l’any 2013 gestiona el Refugi Vall
de Siarb, va començar a centrar les seves accions en la recuperació de camins antics creant així
el projecte Museu de Camins. Per tal de donar cobertura a les necessitats del projecte, s’ha creat
l’Associació País de Terra Roia que serà qui gestionarà el projecte de museu i oferirà, en aquest
marc, formacions en construcció de murs i empedrats de pedra seca, visites guiades als diversos
espais de la vall, activitats lúdiques i pedagògiques per als centres formatius,

El reconeixement

L’any 2019 el Museu de Camins va rebre el Premi Lluís Carulla a la millor idea transformadora.
Juntament amb això, el projecte té el suport de l’Ajuntament de Soriguera, l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu i rep diverses ajudes del Parc Natural de l’Alt Pirineu (actuació 04.04.01 del Programa de
Desenvolupament Rural consistent en actuacions en espècies, hàbitats i paisatges cofinançada
per l’ajut FEADER - Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural), de la Institució per al
Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran o de la Direcció General de Medi Ambient.
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Crèdits:
Redacció: Alba Montoro
Maquetació: Museu de Camins
Fotografies: Òscar Rodbag i Museu de Camins
El projecte Museu de Camins és una iniciativa de l’Associació País de Terra Roia i
Balmes Blancs i té el suport de l’Ajuntament de Soriguera, el Parc Natural de l’Alt
Pirineu, l’Institució per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran, l’Ecomuseu de
les Valls d’Àneu, entre molts d’altres.
Per a més informació i contacte:
info@museudecamins.com
www.museudecamins.com
Telf: 636 42 44 65 | 649 25 78 84
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