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1. Presentació museu de camins
El Museu de Camins és una xarxa íntegra de

els ramats a la muntanya, els de transhumància,

camins del Pirineu mantinguts i recuperats

les pistes forestals per l’extracció de fusta, els

a la Vall de Siarb (Pallars Sobirà). Un entra-

camins de carro, les pistes pels tractors, les

mat tradicional i comunitari de corriols, send-

carreteres asfaltades que usem a dia d’avui…

ers, encreuaments, marges i construccions

Endinsan-te al Museu de Camins pots conèixer

a través dels quals ens submergim a la vida

cada camí, el seu sentit i les seves històries.

rural i als seus ritmes, als usos i les tècniques
constructives, i a les històries que durant cen-

L’entramat de camins ens permet visitar els

tenars d’anys han omplert de vida el Pirineu.

racons de la vall, des dels 650 m a la ribera del

Una manera de viure que després de se-

Noguera Pallaresa fins als 2440 m a la Torreta

gles de persistència ha canviat radicalment.

de l’Orri, passant per diversos paisatge, fauna,
miradors, fonts, pobles i vestigis de la història

En el Museu s’entrellacen camins fets per anar a

del Pirineu, emmarcats pels camins i marges de

peu, per accedir als camps, per portar la collita

pedra en sec, una tècnica declarada Patrimoni

cap al paller amb els animals carregats, per dur

Material de la Humanitat per la UNESCO (2018).

2. Camps de treball
El Museu de Camins, des del 2016, organitza

El Museu de Camins és un projecte participatiu:

camps de treball de recuperació i manteniment

des de diferents àmbits, gent diversa hi aporta

de camins antics per a caus, esplais i grups de

la seva vocació o expertesa fins al punt de ser

voluntàries internacionals.

un museu construit de forma col·lectiva i oberta. A partir dels camps de treball cada volun-

Aquests camps de treball internacionals i cat-

tari i voluntària aporta el seu gra de sorra per

alans readapten el concepte de “fer comú” de

caminar cap a aquest gran projecte cultural,

mitjans del segle passat,

natural i comunitari.

on els propis veins

dels pobles s’organitzaven per mantenir els
camins de forma comunitària).

Més enllà de la feina pròpia del museu, els camps
de treball ofereixen un espai lúdic, immers a la

Recuperar íntegrament la xarxa de camins an-

natura, amb infinitat d’activitats que els grups

tics implica un gran esforç continuat. És per

poden organitzar pel seu compte i/o de forma

això que els camps de treball són una part im-

coordinada amb el projecte.

prescindible del projecte.
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3. Objectius de les tasques
Els objectius de les tasques dels camps de treball són:
_Mantenir i millorar els camins antics

_ Recuperar camins abandonats

Consisteix en fer actuacions per preservar i mil-

Consisteix

lorar els camins de la xarxa que avui en dia ja

que

estan transitats.

intransitables.

en

havien

reobrir

quedat

i

en

recuperar
desús,

camins

perduts

o

4. Descripció de les tasques
Per aconseguir els objectius esmentats, els diferents camps de treball realitzen les següents
tasques:
A_ Desbrossar camins
B_ Construcció de murs de pedra seca
C_ Construcció d’empedrats
D_ Drenatges i canalitzacions d’aigua
E_ Senyalització
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A_ Desbrossar camins
El creixement descontrolat de vegetació com-

necessàries i recurrents en els camins, acostu-

porta que els camins estiguin envaïts de barses

ma a anar acompanyada de dues altres feines

i males herbes i, al mateix temps, el pas de les

que són:

estacions i el trànsit d’animals implica la presència de troncs i/o pedres.

Despedregar: treure les pedres que cauen i
s’acumulen als camins.

Desbrossar consisteix en eliminar la vegetació
que enveix un camí abandonat i en retallar la

Anivellar: posar en pla la plataforma original

vegetació que creix periòdicament en el si

del camí que hagi pogut quedar inclinada

d’un camí actiu. Aquesta tasca, una de les més

per l’erosió.

B_ Construcció de murs de pedra seca
Els murs de pedra seca han sigut al llarg de la

En

molts

camins

del

Museu

apareixen

història un dels elements més significatius dels

aquests murs que amb el pas del temps, el

camins. Aquestes construccions serveixen per

trànsit d’animals i la vegetació van caient.

marcar els marges de les diferents propietats,

L’enfonsament d’aquests murs fa que els camins

en alguns casos, per salvar desnivells creant

s’estreteixin i, fins i tot, es poden arribar a tapar

bancals, així com també per construir camins.

per complet impedint-ne el pas.

Per la seva banda, la construcció tradicional de
pedra en sec és una solució òptima que permet

En aquest sentit, la reconstrucció de murs és una

construir estructures diverses amb materials del

tasca necessària que permet garantir la preser-

territori, amb una ràpida execució aconseguint,

vació d’aquests elements significatius, l’accés a

així, una pervivència llarga ja que l’absència de

indrets que sense ells serien inaccessibles, així

ciment permet el correcte drenatge de l’aigua.

com preservar-ne la seva tècnica constructiva.
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C_ Construcció d’empedrats
Els empedrats són paviments construïts a base

vegetació i el fang o, fins i tot, que acabin per

de pedres en sec col·locades unes al costat de

quedar destrossats.

les altres per tal d’aconseguir un sòl ferm i adherent. Aquestes construccions es realitzaven

La tasca d’empedrar és laboriosa i requereix

normalment en camins pendents o amb presèn-

de molta paciència però el resultat que s’obté

cia d’aigua per evitar que determinades zones

té un gran valor estètic i pràctic. Amb tot, per

quedessin enfangades.

construir-los es necessita poc més que un pic,
les nostres pròpies mans i les pedres que es pu-

La falta de manteniment dels empedrats comporta que aquests quedin enterrats per la

guin trobar al voltant del camí.

D_ Drenatges i canalitzacions d’aigua
A la majoria de camins l’aigua hi és present i

un espai exclusiu perquè l’aigua hi pugui

tran-

moltes vegades no existeix cap sistema de

scórrer; aquests espais normalment es situen al

canalització o drenatge perquè l’aigua hi pu-

marge superior dels camins així s’aconsegueix

gui circular. És per això que en molts trams de

que capti tota l’aigua que es pot acumualar a

camins es creen fanguers i acumulacions d’ai-

sobre i circuli al llarg del camí. Juntament amb

gua que malmeten i erosionen els camins.

aquesta canalització principal és necessari que
de tan en tan es direccioni l’aigua fora del camí

Una tasca molt necessària per evitar aquest

mitjançant un tub soterrat o una canalització de

problema és la construcció de drenatges i

fusta que creua el camí per enviar-la finalment

canalitzacions d’aigua amb la intenció de crear

cap a fora.
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E_ Senyalització

A la vall hi ha infinitat de camins, carrerons i

Senyals verticals: banderoles fixades sobre

pistes entrellaçades entre elles. Per tal que els

suports verticals de fusta que indiquen el

visitants s’orientin i els gaudeixin per si sols és

nom dels camins, les direccions on et porten

necessari senyalitzar tot l’entramat de camins.

i les distàncies i el temps necessari per arribar-hi.

Els diferents tipus de senyalització són:
Indicadors artesanals: cartells no oficials soMarca de continuïtat: una línia groga que in-

bre suports de fusta o pedra que s’instal·len

dica que et trobes en un camí de la xarxa.

en llocs singulars o d’interès.

5. Actuacions en els camins
1_ Empedrat de la Davallada
2_ Mur de pedra seca del camí de Canemassos
3_ Canalització del camí de Canemassos
4_ Ampliació del camí de Canemassos
5_ Recuperació de les antigues marrades del camí de la Serra de Freixa
6_ Senyalització vertical de les cruïlles principals
7_ Recuperació del camí dels Racons i del camí dels Vinyals
8_ Recuperació del camí vell de Vilamur a Llavaners
9_ Recuperació del camí de la Serradella
10_ Recuperació del camí vell de Soriguera als Fitosos
11_ Recuperació del camí de l’Avellaneda a Rubió
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Empedrat del
camí de la Davallada
Un camí d’ús diari
El camí de la Davallada servia per accedir des
del poble de Llagunes a tots els prats de la
vora del riu, per on gent i animals carregats
baixaven i pujaven a diari durant l’estiu.

CAMÍ
EMPEDRAT

Del patamoll a l’empedrat
Després de molts anys en desús, el camí de

l’empedrat i dissenyant esglaonets, tren-

la Davallada estava ple de rocs, fang, herba

caigües i canalitzacions. Aquest element

i aigua. La seva recuperació ha consistit en

simbòlic ha convetit el camí en un reclam

eliminar tota la malesa i construir un empe-

de gran valor per al Museu de Camins.

drat tradicional utilitzant els antics rocs de
2020 _ Empedrat al camí de la Davallada
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Mur de pedra seca al
camí de Canemassos
Un camí que es va
adaptar per als carros
El camí de Canemassos era un antic camí de
ferradura que s’havia eixamplat als anys 50 i
servia per anar a treballar als prats, trossos i
bancals al costat del poble.

CAMÍ
MUR

Una tècnica tradicional patrimoni
de la humanitat
Quan el terreny és inclinat, es construeixen

dels camps és recuperar-los tal com eren, ja que

murs de pedra seca per a fer bancals i camins.

d’aquesta forma, més enllà de refer la paret, es

Amb els anys, aquests murs es deterioren i aca-

retiren els rocs que han caigut al camí, i es torna

ben caient. Una de les tasques més importants

a diposar de la seva amplada original.
2018 _ Camp Internacioncional
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Canalitzacions d’aigua
al camí de Canemassos
L’aigua, l’enemiga
dels camins
L’aigua és un element molt present als camins
i s’ha de gestionar perquè no els destrossin.
La gent gran sempre diu: “posa’m vi, que l’aigua fa malbé els camins”.

CAMÍ
CANALITZACIONS

Evitem bassals, fangars i erosions
En diversos trams del camí apareix aigua que

canals a la part superior que recullen l’aigua, la

s’embassa o n’erosiona el terra. Per evitar per-

condueixen fins a una captació i, mitjançant un

judicis, l’aigua s’ha d’eliminar canalitzant-la i

tub soterrat o vist, es fa creuar el camí per final-

evacuant-la. Per fer-ho, s’han construït petites

ment enviar-la cap a fora.

2018 _ Camp Internacional
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Recuperació de la
plataforma original
Una lluita eterna
contra la gravetat
Els terrenys inclinats s’erosionen, i en funció
del tipus de sòl i pendent, pot ser un gran inconvenient pels camins, ja que s’estreteixen i
amb el temps acaben esborrant-se.

CAMÍ
AMPLIACIÓ

El robet un tipus de pedra fàcilment erosionable
En un tram molt proper a Llagunes el camí pas-

perar l’amplada original del camí, s’ha posat una

sa per un terreny molt pendent de robet (argila

biga llarga al lateral de baix per aguantar el ter-

de color vermell) que s’erosiona molt i fa que

reny i, a la part de dalt, s’ha rebaixat el material

el camí vagi quedant estret i inclinat. Per recu-

erosionat fins a recuperar la plataforma original.

2017 _ SCI
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Recuperació
d’antigues marrades
Una pendent apta
pels animals de càrrega
Els camins de ferradura també s’anomenen
“camins intel·ligents” perquè el seu pendent
sempre és regular i adequada pels animals
que anaven carregats.

CAMÍ
MARRADES

Les marrades una necessitat tradicional
de gran bellesa actual
Per adequar el pendent del camí en els terre-

serpentegi per la vessant de la muntanya sal-

nys més inclinats, antigament es traçaven el que

vant així la màxima inclinació i adaptant el pen-

s’anomenen “marrades” que són una successió

dent a les possibilitats d’un animal de càrrega

de girs de gairebé 180 graus que fan que el camí

carregat.
2018 _ MOVI
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Senyalització vertical
de les cruïlles principals
Com ubicar-se
al museu de camins
Per tal que els visitants entenguin i s’orientin
en l’antic entramat de camins és necessària
una bona senyalització tant a nivell de
marques de continuïtat com de banderoles.

SENYALITZACIONS

La senyalització, la consolidació
de la recuperació d’un camí
La majoria de senyals verticals que trobem al

profund, posar el pal vertical i tapar el forat per

Museu de Camins han estat instal·lades durant

fixar-lo. Les banderoles informen sobre el nom

els camps de treball. La tasca consisteix en dur

del camí, les destinacions principals, la distància

el pal i les banderoles fins al punt en qüestió,

i temps de cada punt.

col·locar les banderoles al pal, fer un forat ben
2018 _ MOVI
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Recuperació del camí
dels Racons i Vinyals
Un binomi
molt didàctic
El camí dels Racons i el camí dels Vinyals són
una de les parelles de camins més representatius de la vida al Pirineu i, per extensió, del
Museu de Camins.

CAMÍ DEL RACONS
CAMÍ DELS VINYALS

Redescobrint els murs de pedra seca
que flanquegen el camí
Després de molts segles d’ús diari, aquests dos

la Torreta. Per la seva banda, el camí dels Viny-

camins van restar abandonats i plens de

veg-

als, fa marrades per accedir als camps amb un

etació durant més de 50 anys. El camí dels Ra-

pendent més suau. L’any 2019 es van recuperar

cons puja amb la màxima pendent cap als tro-

per complert i ara podem copsar la seva bellesa

sos de sobre el poble i cap a la bauades de sota

protagonitzada pels murs de pedra seca.
2019 _ Atzavara
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Recuperació del camí
de la Serradella
El tresor
amagat
Un dels pocs camins de carro del Museu de
Camins que no s’ha transformat en pista. Un
camí que va quedar amagat en la roureda i
que ara podem tornar a fruir.

CAMÍ

Un camí molt elaborat amb una vida molt curta
El camí de la Serradella baixa des de les roques

cats en una roureda jove. Després de la feina

de l’Oratori (on curiosament ara hi ha l’actual

realitzada en diversos camps de treball es pot

cementiri) cap a la roureda del Tresa, Cassovall,

gaudir d’ 1,5 km d’aquest singular camí que es

i arriba a la borda de l’Alfonso. Es reconeix un

va construir als anys 50 i que es deuria aban-

camí artesanal que baixa suau fent girs deli-

donar als anys 70.
2020 _ Bernat Claravall
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Recuperació camí vell
de Soriguera als Fitosos
Sempre la opció
més curta
Es podria pensar que per anar de Soriguera a
Freixa es pujava primer a Llagunes i d’allí es
prenia el camí cap a Freixa. Però hi ha una opció més curta i, evidentment, el camí existia.

CAMÍ

L’eficiència de la xarxa dels camins vells
Des de Soriguera es creua el riu, es puja cap

de Llagunes i de Soriguera es separaven per

als Pous i s’arriba pel camí fins als Fitosos. En

anar cadascú al seu poble. Avui, després de tal-

aquest punt és on es connecta amb el camí que

lar molts boixos el camí torna a ser transitable i

va de Llagunes a Freixa i és precisament aquí

amplia les excursions a la part baixa de la Serra

on, les nits de Festa Maió de Freixa, els joves

de Freixa.
2019 _ AE Ramon Llull
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Recuperació camí de
l’Avellaneda de Rubió
Les 14 marradades
màgiques
El camí de l’Avellaneda destaca per tenir catorze magnífics girs seguits a la dreta i a l’esquerra que es succeeixen sense treva fins arribar a la vora del riu.

CAMÍ

Un camí imprescindible tant ahir com avui
Sembla impossible, però sí, hi havia el camí.

paisatge i, per tant, la vida ramadera i agrícola

Passada la palanca del Cantó baixa un camí

en els darrers cinquanta anys. Un camí ideal pel

estret i precari que entre murs travessa l’avel-

senderisme que amplia les excursions a l’entorn

laneda i arriba als prats del riu. Aquest és un

de Rubió i del port del Cantó.

espai magnífic per entendre com ha canviat el
2018 _ SCI Internacional
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6. Altres tasques realitzades al
Museu de Camins
A part de totes les tasques destacades anteriorment, hi ha altres tasques de menys envergadura
però no menys importants que llistem a continuació perquè en quedi constància:
TASCA

QUAN

QUI

Neteja vora bassa i central

2016/2017

AETorxa/SCI inter.

Neteja i desbrossaent camí

2018

Vilafranca

Eixamplar amplada camí

2017

Internacional Gene

Posar biga/eixamplar zona robet

2017

SCI Internacional

Arranjaments varis

2017

AEMareNúria (Clann)

Arranjaments esllavissada

2020

Camp catalans Joventut

Camí Serra de Freixa a
Llagunes

Recuperació de marrades

2017/2018

AEClann / MOVI Sarrià

Desbrossada després del pont

2017

AEClann

Camí Serra de Freixa - Freixa

Varis arranjaments

2017

AEMare Núria (Clann)

Carretera vella de Rubió

Desbrosada general

2017

AEMareNúria(Clann)

Camí dels Planters

Treure troncs, despedregar

2018

Corbera

Camí de Sant Jaume

Despedregar

2016

AETorxa

Camí del Despoblat

Desbrossament i neteja

2018

Guaita’l

Camí Avellaneda de Rubió

Desbrossament i despedregar

2018

SCIInternacional

Camí dels Fitossos Soriguera

Desbossada general

2019

AERamonLlull

Camí dels Racons

Desbrossar per acceder-hi

2019

Es. Pastors/Atzavara/SCI

Desbrossar boixos

2019

Intern.Gene/AeiG

Tasques de manteniment

2019

Escola de Pastors

Desborssar i despedregar

2019

SCI

Camí de la Serradella

Desbrossar i despedregar

2019/2020

Bernat Claravall / SCI

Camí dels Maiets

Despedregar i desbrossar

2019

Scouts de Fraga

Camí Escurcella-CorralMarquet

Desbrossar i despedregar

2019

COCAT

Camí de les Pruinyes

Recuperar tros de camí

2020

MOVI Sarrà

Camí de la Riba Blanca

Recuperar per pasar a peu

2020

MOVI Sarrià

Carretera vella LlavanersPuigforniu

Desbrossada per passar a peu

2020

SCI Internacional

Camí de Llavaners a Vilmaur

Desbrossar i proposar traçat

2020

COCAT

Desborssar camins
Camí de la Mola de Soriguera
Camí de la Font dels
Canemassos

Camí dels Vinyals

TASCA

QUAN

QUI

Construcció de murs de pedra seca
Camí de la Mola de Soriguera

Varis murs petits

2016/2017

AE Torxa

Camí de la Font dels
Canemassos

Reconstrucció de varis murs

2017-2019

Inter. Gene / COCAT

Reconstrucció mur sobre

2019

SCI Internacional

2020

Curs pedra joventut

camí
Reconstrucció muret devesa
Camí Serra de Freixa -Llagunes

Recuperació trams de mur

Corbera

Camí dels Planters

Murets vora el riu

2020

Camí de l’Avellaneda de Rubió

Reconstrució de mur

2018/2019 SCI Internaional

Camí dels Racons

Recuperació de mur

2019

COCAT

Camí dels Vinyals

Recuperació de murs

2019

AEiG Perot

Camí dels Maiets

Refer murs petits

2019

Scouts de Fraga

Camí Escurcella- Corral Marquet

Reconstrucció de murs

Catalans Joventut

Construcció d’empedrats
Camí de la Mola de Soriguera

Neteja empedrat del principi

2018

SCI Internacional

Camí Serra de Freixa-Llagunes

Reconstrucció de l’empedrat

2018

Corbera / Vilafranca

Camí de la Davallada

Refer empedrat

2020

La Soca/Juventut

Neteja font i canalització

2016/2017

AE Torxa

Construcció caneló de fusta

2018

Internacional Generalitat

Manteniment canalitzacions

2019

SCI Internacional

Camí Serra de Freixa -Llagunes

Millora de la senyalització

2017/2018

AEClann / MOVI Sarrià

Camí Serra de Freixa-Freixa

Millora de la senyalització

2017

AEMareNúria(Clann)

Camí dels Fitosos a Soriguera

Senyalització de continuïtat

2019

AERamon Llull

Camí dels Planters

Millora de la senyalització

2018

Corbera

Camí dels Fitossos a Soriguera

Senyalització de continuitat

Drenatges i canalitzacions
Camí de la Font dels
Canemassos

Senyalització
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“Els camins són l’únic patrimoni de la humanitat que
per ser conservat ha de ser trepitjat”

Núria Garcia Quera
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Organitzadors:

refugi

Vall de Siarb
La t eva llar al Pirineu

Amb el suport de:

Ajuntament
Soriguera
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